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अथ हितापदशः। 

नन्दिक 

१ प्रयमाऽध्यायः। 

२ श्थाभाषा 5 व्िद्मायासवसानष्यवा कथनं ° प्राप्िना. 

केम्याऽवष्छं एयगमवितयता २० पिद्यायाः कथनं ९) 
विद्यःमभ्यनकयनश्च। 

, विद्यां ग्राहयितुं लोकान् षमुपादेष्टमव च! 
प्रबोधकागर्विक्यानि परिज्ञापयितुन्तथा। 

बुद्धं धश्च विचारश्च न्यायं ग्राहयितुं जनान्। 

१ दातुं तकमश्नाय यृने ज्ञानञ्च मन्त्रम् 

 दृखायेल्राजदायुद स्तनयेन मुततेमना । 
श्रयं हितापदे शानाम् श्रमिप्रायः प्रदश्यते। 

। द्धं हितेपदेशाथं विदुषां वचनानि च। 
जाह तेषाञ्च गूढाथं बुद्धिमान् मानवसतु चः! 

{ निधाय मानं तव ष तानि बहधाभ्येत्। 

एव सृनरट्धिलाकखच लभतां एएममन््रणाम् ॥ 
9 तदेवारभते ज्ञानं हूय परमेश्वरात् 

 व्थिश्च एपदगथ् ठणष्डकुम्यग्यवुदधवः। 



< हे मत्य खतातसय पदेशं निशामय । 
तथा खमातुराद थो न परित्यज्यतां लया । 

< यतस्तद चनं मूद्धैः प्रसादग्धूषशे तव । 
त॒1कण्प्रदेशस्य मनेाश्चदारवत तव ॥ 

१० पापिभि दंगितं लाभ न स्मन्यघ्ठ मत्व 
तथा तैरिति सपराक्रे मस्माभिः सात्र । 

११ तिष्ठाम गेपयन्तः खान् रक्ते पातयितुं वयं । 
श्रकार णश्च निदाषान् धन्त तिष्ठाम जपिता; 

१२ ग्रसाम च वयं सव्वं जोव्तस्तान् श्मभशानवत : 
यया च पतितान् खाति यसाम तान् ठ ।य 

९३ सन्वेमूलयो यवस्ढरनि तेन ल्थामहे वः 

द्रश्च लुठितः सन्वैः पुर यिबधामे :रदान्। 
१९ श्रागच्छ च वमस्माकम् श्रशयादो जने भव। 

श्रस्माकमेव सव्वेषाम् रको घननिधि भवित्। 

१५ इ मत्पुच्च न तैः साद्धं लं तेन वर्ना जज । 

तेषां मागोत् तदीये ड चरणे परिवन्तैय । 

१६ तेषां पादाः कुकम्मौणि क्तौ धावन्ति वे यतः 
रक्तं पातयतु वेगाद् धावमाना भवन्ति च। 

१९७ सुधैव जालपातः सखात् पर्तिणं दष्टिगाचरे। 

१८ रक्तं पातयितुं सखीयं गुपरालिष्टन्त ते जनाः । 

घर खकीथपराणं से खयं तिष्ठन्ति गापिताः । 



=-= त ह| ण ष्च ,५१२ य्न कन्द" 8 

१६ घनाधिकारिणं प्राणान् ये प्रन्ति धमलाभतः। 

। तेषामेव मनुाणं भायते गतिरोदृ्ो ॥ 

२० समाहयति विव वर्िरेव समाख्िता । 
` सर्वराजपये सिवा प्रादेः ् रब्दं करोति च। 
२९ मुख्यग्धाने समज्यायाः समाहृति सा खयम् । 

परस्य दारि मके सा वाक्यन्येतानि वक्गि च। 

२२ श्रज्ना य॒य कियत्कालम् श्रभ्नाने परिसंच्छत । 

निन्दकाञ्च कियत्कालं निन्दार्या परिताच्छथ। 
श्रज्ना सन्वं कियत्कालं ज्ञानं समवर्मच्छथ । 

व्याधारयत वित्तानि मदौयपरिमतैमात्। 

२३ तता यु्र रमोपेऽद वच्यामि मनसः; कथाः। 

यु्रान् संज्ञापयिव्यामि खकीथां सकलां कथाम्॥ 

२8 मयाह्कते नै युद्राभिरन्तरं पथदोयत। 
न यूयं सममन्यष्ं प्रसारितकर् मयि। 

२५ किन्तु तुच्छाः कियन्ते स युश्राभि मेम मन््रणाः । 

मल्छतां भतेभनां युयं ओतु नेव समेच्छत । 

२९ श्रते प्रहपिश्यामि युश्राकं विपदागने । 
परिहामं करिथामि भये युष्मान् उप्यते । 

२७ श्रायाखति यदा युश्नान् साध्वसं नाके यथा । 
समेष्यति यद् युप्नान् स्ज़ापवनवद् विपद् । 
यदा द्:खश्च कष्टञ्च युप्नाकं सद्रि्तः। 



< निने 8 हितापदेषः। 

1 ध क नदा सर्वैः किन्तु दासे नर 

€ २८ चत्त मैन गे पंवामानि समय 
| गाकु मनेोनीतं शाष्वसं परमेशरराः 

९ ९" क्रीवा मनक नर परदारद्गततै जै 
| शरक भधनवकं तथा दमक 

११ श्रतरे परिमेच्छन्ते कलानि निजकर्खीणा 
सखोयकुमन्णायाख भ्रा यन्ति सकलं फलम 

२२ श्रविन्ञानां विमार्ग गमस्तान् प्रकिनिच्छयति 
उन्नति मूखलाकानां तानेव परिनंच्छति। 

₹३ श्टणोाति मे कर्था यस्तु स क्ति निरापदा 
मयादमङ्गलानाञ्च स विश्राममवापस्यति॥ 

२ दितींयोाऽध्यायः। 

९ ज्ञानद्धारा रस्षणं९० पापिम्ये निस्तरकार०ः . + 

१ ड मन्युच्च प्रग्टल्लीया यदि लं वचनं मम। 

नामकोोनं निरेशच्च स्थापये यंदि मानसे, 

२ तथा लं यटि विद्यायां मनोयोागं समाचरः। 
तथा लया निबद्धं चेत् मानसं संनिधीयते, 

र श्रपरं ज्ञानमेव ले यरि सम्यक् समाड्येः। 

यटि त्वया मनोषाय मरोचैः शब्दः क्रियेत च। 

8 तथा दुकणेवत् त्वं चेत् तामेव खंगवेषयेः, 



. : -दथायः | हितेपदेशः। 

;. था गुपधने तां चे एगयेधासया चदि । 
`तदा परेशवराद् भतिं लं बोदं परिथ्च्छि। 

. कृथा लमैश्वरं सम्यक् त्वन्नानमवापस्यमि ! 
 .¶ धतः परेशवरेणेव तत्वज्ञानं प्रीयते । 

शाने बुद्धिश्च निर्गच्छेत् तदीयादेव वक्गतः। 
9 धाभ्िकानां निमित्तं स तज्ञानं निधापयेत्। 

सरला चारिलाकानां स एव फलके मतः। 

< तथा न्यस तनैव पदवो परिरच्यते। 

खकोयपतलोकानां पन्ाञ्च प्रतिपाद्यते । 

€ श्रतो ध्भ॑स्य मागे लं विदारन्याययास्तथा । 

मलस्य च सर्व्वस्य परिज्ञात प्रश्च्यसि ॥ 
१० वदौयददयं विद्या यत्काले संप्वेच्छति। 

ज्ञानं वदीयप्राणनां तुष्टिश्च जनयिव्यति। 

११ परिणमप्रदशित्र तदा ल पालयिष्यति, 
तथेव पिषणा नित्ये वाभेव पयैवि्ति । 

१९ र्वन्ति ये नरा दृष्टा श्रन्यथा भाषिणश्च ये। 
परित्यजनति परमस्य पन्थानं ये च मानवा; । 

१३ तथान्धकारमारगेण कुन्ति गमनश्च यै। 
6. € न्ति 1 

कन्त कुकर तुथन्त दुष्टासत्कखनहरषिणः । 

। १९ वके वतन गन्तारस्तया विपथगामिनः। 

` १५ मागात् तेषां जनानां वां शेमुषी समविति। 

[ 



1 हितेापदशः। [६ यध्य.यः' 

१६ या वेग्याथात् परा नारौ मनेदगवदा वदेत् 

तया योवनकानोनं सीय {मितं पिद्ायया। 

१७ टृश्ररस्य स्वकीयम्य नियमं परि पम्डरत्। 
निवशनं यदीयश्च सव्य प्र्थापवन्रान। 

१८ यदीया पदँ लाकं पग्लाकश्च मनयत्) 

गवा चम्याः समोपश्च न कापि परिवन्तते। 

१९ तथा सेजोवनाध्वाने पनः प्ात्राति कापिन। 
रतादृगयापितः प्रज्ञा तद्धार करिष्यति ॥ 

२० श्रतस्त माधनाकानां मार्गेण गमने कुर् । | 

त्या घा्पिकलाकामां पदवी परिनाक्यतां। 

२१ दयता देर मिवत्छन्ति सगल्नारव मानवाः। 

तर्वाधिकरियन्ति त ये ग्यः माधवो नराः| 
२२ किन्तु दशात् ममच्छिन्नाः संभविखन्ति पापिनः। 

उन्मित भविष्यन्ति दशरतः पिप्रना जना; ॥ 

| 

दे ठतोयाऽध्यायः। 

६ शाशा पाणयितुङिनयः ४ परमेश्वरे विद्धसितुं विनयः 
श्श्रर सनित विनयः ९१ एनस एमि सोक विनय 
१२ ननन लाभः २\ अ्रनस्यफशं १९ नानेःपदेश्ख) 

९ दे सन्युत्च यवसं मे लं कदापि न विस्मर । 
तवान्त.करभेगज्ञा मदीया ्परपाखताम्। 

२ दोधायुद्धिर जोगि शान्तश्च तेन ल्यसे । 



१ ख्यायः] हितापदणः। < 

रवै दया च स्यतं यथा तलां न परिव्यजेत्। 

३ एतद थमभे ते लं निजकण्ठे प्रधारच । 

स्कीं यचित्तपतरे च लि{खला स्धापयसख ते । 

४ टृःरराच छते तक्षन् मानुषादपि सब्बेतः । 
श्रनयद् सम्मानं वया मम्यगवाग्यते॥ 

५ सव्पान्तःकरणे लव विश्रषिहि परेश्वरे। 

धिषणायां निजायां न वि्रासः क्रियतां बया । 

६ गतिषु स्वासु सव्वोसु सीकन्तयः सरव ते। 

तेनेव तव पन्थानं सरलं स करिष्यति॥ 

9 स्वं खय नेव जानोहि न्नानवन्तं कदाचन। 

परमशार् विभीदि लं पापाद् भ पर द्ुखः। 

< यतस्वदीयमांसानां तेन खास भविति, 

कोकसानाञ्च ते मन्ना तेनैव समभ विष्यति । 

€ स्वकोयने3 वित्तेन समशैय लमोग्रम्। 

जातवस्वादिजातेन फलेन च तमच्य। 

१० तेन ते धनसव्णे भाण्डागारं भविष्यति । 
उश्चलिष्यति यन्त्रे च नयद्रा्तारसस्तव ॥ 

९९ परेशेन छतां भालं इ मत्पुत्त न तुच्छय। 
तेन सभर्तसितः सलं नरि काम्य कदाचन । 

१२ यतः परेशवरः प्रम करोति वच मानवे। 
तस्मे ददाति भ्रालिश्च पिता खप्रयपुचवत्॥ 

1 ९ १,४४ 
(६. 1 य 
+ ५.4 1 पि 



च शितेपदेशः। [३ ् ध्यायः। 

१३ विद्या समरज्ते येन घ धन्या जाय ::। 
धिषणा लगते यैन स च धन्या भवेन्नरः । 

१४ यती रुणस्य वाणिज्यात् तद् बाणिव्य महात्तम । 
तथा सुवणंलाभाच्च तघ्नाभः ग्र उच्यते। 

१५ मुका यदम्तोड महामृन्धा ततौपि सा ! 
यच्च किञ्चित् चदौयेष्टं न तत् किमपि तत्छम। 

१९ तदोयद किणे इर दोधमायुः सुतिष्ठति। 
तस्य वामकरे वित्तं शष्मानमपि तिष्टति । 

१५ तदोधाः सकला मागा भवन्ति सुवदायकाः। 

स्याः सव्ब॑पि पन्थाना भवन्ति शन्तिदायकाः । 

१८ तदाभितजनभ्यः सा जोवनप्रदपादपः। 

तामाश्रयति योखोकः स धन्या जायते नरः। 

९९ श्रस्यापयन् मो मृलं ज्ञानेन परमेश्वरः । 
श्राकाशमण्डलं तेन प्रन्षया परिनिर्ितं। 

२० कोलालमपि निगच्छेद् गम्भीरात् तस्य प्रज्ञया । 
कथा कुजस्रिका दष्टिगाकाशमण्डलार् भवेत् ॥ 

२१९ रे वष सववैमेतत् ते नेचयो भाचरोभवेत्। 

तच्न्नानन्च रक लं परिणमप्रदभ्तिम्। 
९२ मानस्य वदोयस्य जोवनं तद् भविति । 

कष्टस्य च लदोयस्य श्षएं त् भव्थिति। 
२३ तत् प्राय ब खमागेल भोतिरनो गमि्मि। 



१ खष्यायः।) डहितेपदेशः। 

न भविति बाधा च गमने तव पादयोः; 

२६ तथा श्यनकाले ते नैव खास्यति साध्वस । 

सुखेन भविता निद्रा शयनं लय कुन्ति, 

२५ चट् विपद् जायतेऽकष्मार् दुष्टा नाभं ब्रजन्ति इ । 
तथापि च कदापि लै शद नेव गभिध्यसि। 

२९ तव विश्वासपात्रं हि परमे भविद्यति। 

चरणौ तावकोनौ च स उन्माथादविव्यति ॥ 

२७ श्रपरं यदि ते रे दातुं तिष्ठति सम्भवः। 
यसम जनाय दातय न तं कुययौः पराञ्ुखं। 

१८ दूये तिष्ठति ते दते षमोपवािनं तव । 

लं याइ एनरायाहि श्चोदास्यामीति मा वद् । 

२९ वेत् समोपवाशे ते निभवेनेति कारणात् 

तदिरद्धं चया नैवाहितं विन्धे कदाचन। 

३० तावकीनेऽप्ररभे येन केनापि न छते पुरा । 
विरोधा न चया काययस्तेन साद्धंमकारणं। 

३१ श्रन्यायकारिलोकभ्या मा लमोष्य कदाचन । 

तस्य किञ्चन मागे लै मनोनीतश्च मा कुर् । 

३२ खतीयाभाजन यस्माद् दष्टलाकः परेितुः। 
विन्तु धर्मंजनेः साद्धं दरुटक्चनं भवत्। 

३९ दृश्रस्याभिशरापासि प{ितोकनिकेतने । 
किन्तु धार्भिंकलाकानां वेश्रन्याशेः सुतिष्ठति। 



१० शखितापदेशः। (४ ध्यायः । 

२४ तुच्छकारिअनान् सव्वोन् ठुच्छानेः करामि 

किन्तु नम्रमनव्यषु क्रिधतेऽनुयदः सद । 
३५ सम्नानमधिकुब्यैन्ति ्चानवन्तस्तु मानवाः 

४ चतुयाऽध्यायः। 

१ सुलेमनो बिनयषाक्षयं ९० तदाश्यस्य फलं `पिभ्यः 
एयगभवितुंजिमधः २० सावधाने भवितुं{ भर। 

९ उपदेशं पितु यूं निशमयत बालकाः 

विद्य बोधं खको यानि मानसानि निधत्त र 

२ तेनेव प्रदास्यामि युभ्यम् उपदेश्न । 
युप्मामि ने परित्धाज्या यव्या मम करिंचित 

९ यताहमपि तातस्य खकोयस्याषमात्मजः। 

एकरएवाइमासश्च॒ खमातुः प्रियद शंनः । 

8 दृयक्ताशित्तयत् मां ष मनसा र्त मे वचः। 

मद ज्ञ 'लयिला चं सेघारय च जी]दनम। 

५ परुं संलभख लं विद्याच्च ममुपाजेय । 
तां न विक्र् मा श्र मे वक्घवाक्यात् पराञ्जखः। 

६ तत त्यज च तेन वं रक्तं समवाश्यसि। ` 

तवेव ल कुर् प्रम तक्षाद् रज्ाचच प्राप्यसि। 
० सन्त् म्यम चिद्या तती विदयामुपाजय। 

स्नस्मादेव लाभात् वै धिषणालमभनं कुर् । 



४ अध्यायः | ] हितेपदेशः। १९ 

८ तामेव च प्रशंस लं प्राष्यसयष्पद ततः। 
तस्या श्रालिङ्नं कुच्यौः समानं तमे प्रायि । 

€ षा वरीधान्तमाङ्गाय शरेष्ठं दाखति षणं । 

सैन्दर्य॑स्य किरीटश्च षेव ते सम्यदाख्यति। 

१० इ मत्पुत्त श्टणु लं मे वचनयरण कुर् । 
तेन तेऽनेकवषाणि परमायु भवि्यति। 

११ ज्ञानस्य पदवी या तां बामं परिग्रिचये। 

तथा यथाथमार्गेणए मया लं संप्रयाणसे। 

१२ तेन ते गमने पादै सद्धा म प्रयाख्यतः। 

रभसा गमने नेव बाधाश्च समवाश्यतः। 

१३ दृटं हितोपदेशं लं गरदाण न च यापय 

तं सरक्त च यस्मात् स लदौयं जीवनं भवेत्॥ 

९९ पद्वो पापिजाकानां लया नैव प्रविश्यतां। 

न तव दृषटमनुष्याणां मागण गमनं कुर् । 
९५ तं परित्यज नो तस्य समीपेन प्रयाहि च। 

तसात् लं विमृखोग्धय प्रगच्छरन्यवत्म॑ना । 
१९ दुष्कशमग्यकृते तेषां यतो निद्रा न जायते। 

न मेमिते च कक्िंद्धित् तेषां निद्रा न मन्यते, 

१७ ते जनाः पापभच्छयार्णा कुब्वन्ति परिभक्षणं । 

तथा पिवन्ति ते लाका दौ रात्यगोसगंरसं। 

१८ किन्त भानो यथा भानुरामध्याह प्रवदते । 



द् हितापदे्रः। (४ वष्यायः 

पन्था धाभ्मिकलोकानां तेजखो जायते तथा । 

< पदवो पापिलो कार्ना ध्वान्तस्य सदु गो भपेत्। 

केन बाधां प्रगच्छन्ति नेति जानन्ति ते जनाः ॥ 

° दे मदीयसुत त्वं मे वाक्ये चित्तं नियोजय । 
वचने मामकोने लं तव करण निभेदि च 

१ तदन्यत्र न् संयायात् लर्दो यनेचमोचरात्। 

तदव मनसो मध्ये प्रयन्नादपि धारय। 

२ यत रतन्तु यैर मानवैः परिलभ्यते। 
तर्षा स्यादखिलाङ्गानां खस्ता जीवनस्छ च। 

१ जोवनस्य प्रवादायं यक्षादेव प्रजायते। 

स्वोयस्य मनसमस्तस्य सर्व्वया र्णं कुर । 

! खकौोयादाननात् लञ्च दु व्वाक्यान्यपसारय। 
तथा सोयेोष्ठयुग्मात् ल्व कुवाक्यानि विदूरय । 

.श्रगरे दृष्टि प्रकव्वे्तां तावकोने सुचचृघो । 
सम्मुखे परिगोकवेतां चचुषोः पद्डणणे तव । 
खकोयपादयोः पन्था स्वया सम्यग् विषयता । 
तेन सिरा भविष्यन्ति सकला गतयस्तव । 

दचिषञचैव वामश्च नेव लवं परिगच्छ च। 
श्रश्भार् बारितं श्यात् त्वदौयचरणद्य ॥ 



५ खभ्यःखः;: हितापदशः। ९३ 

प पञ्चमोध्यायः । 

१ सुतेसनंः वविनयकथनं ? वेश्याया विष््रकथनं ९५ 
विकाहप्रणसमश्च। 

९ दे मत्पुत्त मदोवायां विद्यायां घेडि मानम । 
मरौयधिषणायां लं ख्रवसो ठ निधेहि च 

२ परिणामप्रदर्शिलं तेनेव वमविश्यमि। 

ज्ञानवाक्ये खवक्तण वमेव प्रालयि्यमि ॥ 

३ मधु त्तरतिवेश््ाया श्रधरान् मधुवासवत्। 
तयेव काकुदं तस्या सेला खेदमयुतं। 

8 किन्तु तिक्र प्रजायेत चरमे नागद्।नवन्। 

तदेव जायते तोच दिधार चन्द्र हामवत्। 
५ एवं तदौयपादै द शत्य समवरादतः । 
तदीयः पाद विक्तेपः ग्प्रानमेव गच्कति। 

६ जोवनस्यायनं नैव तया सम्यग् विविच्यते। 

श्राचारथन्चनम्तभ्या बोडुं नैव च शक्यते । 

७ श्रता ह बानका युयं णुत वचने मम। 

मदक्तवचनाद् यु मेवाग्डत परा इताः! 
< ल तस्था निजपन्धानम् श्रतिदूरे निधेदि च। 

भवनस्य तदोयम्य समौपमपि नो व्रजेः, 

: ने चेत् दयमानम् भ्रनयकषे परिदास्छने। 
चदोयं परमायुश्च निदंयाय प्रदास्यते। 



१४ 

हितोषदेक् (५ अध्यायः, 

\ परितुष्टा भविष्यन्ति लदधनेरितरे जनाः! 
सव श्रमफलः पुशेम् शर्य भविति । 

९९ तथा लदोयर्मास च श्ररोरे च चयं गते। 

परिष तया पञ्चाद् वाक्यमेतर् विते | 

१२ दहा हा हितोपदेशः घ मया कस्मादृतोयितः। 

कुतर भर्तेषनं तच्छं मदीयमनसा छतं। 

१३ कुहं गृरलोकानां वाक्चानि शरुतवान च। 

कुतल्तषाश्च शिक्चर्या न्यधायि न मया सनः। 

१५ श्रासं सव्वापदि प्रायः समाजसभयोरहम् । 

१५ निजजलाशयस्यैव पानीयं णयता लवा । 

ल्लीयप्रखवणसरोतः सलिलं परिपीयततां। 

९९ तव परसवण कस्माद् वहि लार विषयत! 

कीलालस्य तव सतस् राजपय कुतः । 

१७ तथा तदीयपानोयं वरौ केवलं भवत् । 

चया साङ्कं यथान्यस्य जनस्य न च तद् भवत् 

१८ प्रसवणं त्रदौचं यत् धन्य गयात् तदव त । 

यवत्यां निजभा्यौरयां तुतां स्वेदा चया । 

१९ स्टीव प्रेमिणौ सा स्याद् वातम्टगोव रूपिणो। 

तस्याः पद्याधरण तवं सव्व॑दाप्या{यितो भव । 

तया तदौयप्रन्ना च सन्वैदा रम्यतां चया । 

२० डे मत्युत्च तव खान्ते वेश्या ह्यते कुतः । 



€ अध्यायः] हिमेापटेशः १४ 

परकोयस्तिया वक्त: कुतः संखन्छते चया । 

२९ सव्व माग मनुष्याणम् द्रस्य गोचरे भवेत्। 
विचायते च तेनैव तदौया सकला गति;। 

२२ किंच्विषेण सखकोयेन घृतो भवति किल्िषो । 
खकीयपापरज्ज्वा च बद्धा भवति पालको । 

२ भ्वान्तिभि बंहलाभि; स परिभ्राम्यति मानवः । 

उपदेश विना स्ोयान् प्राणानपि परित्यजेत्॥ 

६ षष्टाऽध्यायः। 

९ प्रलिभृचनिपधः ६ श्ाप्मस्यविरद्रकयनं २ दुषटनाकः 
विसद्रकथनं ९६ सप्र छणास्प्रद्ानि २० ाञ्ञापालनफनं 
८५ परदट्ग्ममनात् चनिख। 

४ ₹ मद्ौयमुत लं चेत् स्वबन्धा; प्रतिभ भवेः। 

शरन्यस्य विषये त्वे चत् स्मीयदस्ता समपेयः । 
२ तरिं स्रकौोयवाक्ये चं प्रान्द्राय पतिता भवः, 

तथा स्वकौ यव्तस्य वचनेस्ं धुता भः। 

३ श्रता इ मम पत्त लं निजबन्धाः; कर गतः! 
ददानें लं निजप्राणान् दत्थमव ममुद्धर । 

8 गता च निजबन्धु ल॑ प्रणिपत्य प्रसादय । 
निद्रता वार्यतां नचं चत् पचम च निमौननात्। 

५ व्याघान््रायाद् यथा पक्तौ दरिणिञ्च पन्तायत । 

तथेव सवयभात्यानं लं मम्यक् परिभाचय॥ 

ई पिपौसिक।न्तिकं गता तत्कस्माणि विनाक्य च, 



£ शित्तापदषः: 
६ च्छम्यायः: 

त ज्ञानं परि {मिनया श्रानस्यश्नोलमानव। 

७ तस्या अ{निपति मस्ति तदष्यत्ती न विद्यते । 

तथा तम्याः प्रभुः कोपिन तिष्टति कदाचन्) 

= मग्नानि स्वमस्य गरोश्रकान तथ्यापिस 

प्रम्यकरन्तनकाल च म्बादागंमञ्िनातिमाः 

६ कलि कान्न् म्वएन्लयाम् चनम म्यास्यते लयः 

-वःा्म्यमि च निद्रातस्तरं कर्ान्समान३। 

, ° नपरकान्नं भ्ेन्निद्रा तया तन्द्रा च जायते; 

एत करस्य म्बौय निद्रया जडति रते) 

१९ द्गद्रता चदैया च वया दस्यु स्तयेव्यति' 

उपम्याम्यति ते दैन्यं म्नितेव वरूयिनो ॥ 

१२ यानगः पातन कः म दुषटमन्जो भवेत्. 

म मर्द स्ववक्तण कटु ताक्यं प्रभाषते 
५३ श्राकाग्यति नत्रण्ां पादग्धिं बाघयत्यपि; 

श्रह्ननोभिः र नयामि: म ष्यति मानवान : 

१४ म्चिन्तयति {चन्तन नित्रन कूरिन्तन मः, 

म मानु ज्विदम्य गजं पति सद्ा । 
१५ अ्रतर्३ वयत् तस्य दटादेउ भविष्यलि ; 

परतोकारं विनकम्ान् म मनब्धा निनच्यति ॥ 

१६ भ्रन्थ्थ्वा.दन्येज्ङ्ियात दृटिः मगन्िका ¦ 

लि सााण्नं मनव्दा्णं जितपाप्तमि कमे, 



ध्यायः; हिनेपदषः १.७ 

एवं कुमन्त्रणाकारि सततं यश्च मानमं। 
तथा कुकम्मे कन्लुञ्च चरणो श्रीत्रगामिने । 
 स्टषामारी च श्रूला यो श्टषावाक्यं वरन्नरः। 

तथैव श्रादमध्ये यौ विरोधं जनयेन्नरः। 
एत मप्र परेशस्य च्याः षर् तु विरेषतः। 

एतान् मव्वान मनो मध्ये मततं स खतोयते ॥ 

दे मत्पुन्न खतातस्य निदेभं परिपालय । 
स्वो यसातु बैवम्धाञ्च कदापि न परित्यजेः। 

गरथिला इदि तां घेडि कण्ठदेशे वधान च। 

तता गमनकाले सा लया मड गमिव्यति। 

मा त्वां श्रयनकाने च मव्वया समविष्यति। 

जाग्रन्काजे त्या माद्धं संलापं सा करिव्यति। 
प्रियेवदा चया वेश्ठाया च स्याद् यभिचारिणोे, 
ततो रत्ताविधानायम् श्राज्ना प्रदो पवद् भवेत्। 

दौ पिव व्यवम्या स्याद् हितेापदेशभतंमन । 
यथा जोवनद्ा मागंस्तथेव भवति भ्रुवम्॥ 

तयान्तःकर कैम्तस्याः भेन्दग्यै नाभिलब्यताम्। 

तदोयेन कटाकेण नं नैव च धुनो भवेः। 
अन्नःभावश्च लाकानां कश्वाता जायते यतः। 

भरियन्ते चभिचारिष््रा नृण प्राण मदाघधनाः । 
यथा न वामा माद्धं वद्धिना परिधच्छत। 



१८ शितपदशः , ° खध्य.येः 

नथा वक्तमि वङ्ि का जनः म्ार्पायतुं तमः, 

२८ यथा पादतनने मैव ओ तिंदातरेण घच्यते। 

तथा गन्तुं समये; का ज्यन्नद्ङ्मरकापरि। 

२८ मभोपवामिनेा जायां या गच्छेत् म तथा भवन्) 

यस्तां सप्रति निदाषः मच गेव भटिष्टःन। 

२० लधात्ता गितं प्राणान् चचारयति दारकः 

तयापि तमदण्डाद नव जानाति मानवः; 

२2 दात्य गृणा मप्र दयास्तन एतन् द । 

यवि म्यान् स्नोदमन्स््र तयापि देय.उ तत् 

२ व्धमिदार पुमान भ्िनघः परि चच्यः । 
[क ध 
भन भन् यतेः व्यनचरद यानाम सखप्राणान् परिनाए्यत। 

३३ तथ) द पविभिः स्यात् नन्नावान;{प जयः | 

कद {प तस्व लाकम्य नापमान विनश्यनि। 

३१ यतः र \लुचन्य या सा पुमामं ! कापयन् 
दण्डकःम्नं मनुष्यः म चरमां नदि बरवत; 

३५ म पारि तापिकं नव प्रग्रदोयति किञ्चन, 
प्राप्यानेकघन नापि स सन्ताप गनिरति, 

७ म्तमाऽष्यायः। 

१ सुलमना सिनयकथनं ६ वेश्याया ववद्धार- 
अण्न २४ तस्था: सखःनन्त्पस्यःरण्यकत) च। 

९ ₹मन्पुन्न मदोय लं वचनं परिपान्तय। 



, भ्यः: |] हित्ापटश्ः। १८. 

लं मदोयं निदेश्रञ्च निजवतसि धागय। 

पालय लं व्यवव्यां म तार दउ खचच् ग्र । 

२ श्रदुलनोषु वदौयासु तामेव मंबधान च। 

श्रन्तःकरणपतर च {लिखिचा चं निर्दि ताम्। 

8 या नारी सेगिणो वाच परियवागव्यभिचारिणो, 
तान्या द्वाभ्यां मकाशाच्च निजप्राणान् प्रसित 

५ त्या विद्या प्रवक्तव्या मम वं भिनी भवः।* 

तयोच्यतां भनोपा च लन्त् जाति भव मम। 

६ श्रं श्वदो यगेदस्यातिष्ट वातायन पुरा| 

वातायनस्य मागर म्मदरभिं मया यदा! 

७ तद्ाङ्ानमन्ष्धपु मया दृष्टेषु कषुित्। 

तेषां य॒व्मनुष्याणम् रका े ्ो निरी तितः। 
८ मन्ध्याकाले च गाधुन्ां निशाया श्रन्धकारतः। 

तदानीञ्च निशौन्याः प्रागा जायते यदा। 

€ म जना यभिचारिष्धा ग्टदकाणं प्रगत्य च। 

भवनस्य तदौय्य मार्गण म पुमान् गतः। 

१० तथयेऽ चतुरा काचित् स्वेरिणो वेषधारिणौ। 

तदा मीमन्तिनौ तेन पुरुषेण मदा मिनत् । 

१९ शठा भवति मा सापिद् भद् दम्भवतो चमा) 
तस्याश्च चरे गदे तिष्ठा गेव कर्दिंचिन्। 



० शिताप्रईडः, ५ द्ष्यःय , 

१२ दटरम्याने कदा विच्च पदव्या कदाचन ¦ 

कद् चिन्प्राग॑काणे च तिष्ठतो मा प्रतोत। 

१३ पञ्चात् तं मानुषं त्वा मा नारौ प््य॑दम्बयत्। 

तथा निलज्नवक्रा मा तं पुमाममभःघन | 

१४ त्तमायाद्य वनिं दन्वा साधितं निजमानमम् । 

मा्तात् कन्तमदं वाश्च वदनं ते निरोकिनुम ¦ 

१५ एवं यन्नात् चदोयश्च वदनं गि षो नित् | 

श्रं वदि: ठमागत्य तां साक्तात परवववराप्रवम्। 

१९ श्रं वििचवस्तण मिसरोयप्न्मवा्चनः। 

म्बकोयां गाभा शय्यां चदथ पय्य॑मन्नये । 

१५ श्रगृरगन्धदार्भ्यां तया गन्धरमेन च, 
श्रभवन् शयनोयञ्च मदोयं परिवानिनं। 

१८ प्रागयं प्रगे यावत् प्रम्णाप्यायातरे खभर। 
तया स्वको यपरम्तेव सुखिने संभवाव च । 

१९ यतः पति मदोधा यः सननैव विद्यते ग्ट, 
श्रनेकदूर मागर गमनं कृतवान । 

२० मूद्राणाश्च सस्ताणि समादाय प्रतग्यिवान्। 
एकर पके समायाते स निजं खदमेष्यति। 

२९ इत्थं मधुरवाक्येः सा जहार तस्य मानम् । 
श्राया; कोमलवेन समाकरष॑च तं जनम्। 

°? तदानीं स पुमान् तस्याः पश्चात् पच्यैगमत् दढात्। 

(१ - ~ - 



अभ्यः हितापदण्रः: रर 

श्ार्मयो इ नाथेञ्चु ययव परि गच्छति । 

२ जानने गा च वारान यकृट्धिद्धा यथा सगः । 

अन्नः स्न्डिं पत्तो ययन्माय प्रधःवति ॥ 

४ अता द वालका यूय पररणत वचनं मम । 

मदोयवक्तताक्वञ्च युष्माभिः मस्पमान्यनाम् । 

५ तदोयमानसं तस्या मार्भैण नेव गच्छत् । 

लं तदोयप्द्व्याञ्च भ्रमतं परि्विन्जय। 

,६ यतम्तया क्षतोक्घ्य ब्नाका निपातिताः । 

तदेव वद्धो लाका बन .न्तन्तया दताः । 

७ तद्] यं भवनं यत् तत् परनाकपयया भपत्। 

र रवान्तम् दं स्त्या जनान् प्रत्यवरा दय् ॥ 

८ श्रण्रमा ;ध्यायः। 

९ विद्यायाः सुष्यातिः नरणता च ५२ विद्यया पवाक ध्नस् 
२९ विद्याया नटि ३२ {व्खिया मुखवन् 

९ याविद्या मः समाङ्ानं प्राणिनां न कगेति रिं, 

तथा चा गेमुषौ मा च प्रोष; शब्दायतेन कि। 

र्मा पाग्मं वत्मेनः प्रोचे म्यने च परितिष्ठति 

प्रङ्गारकषपदव्याश्च ममृ्तिष्ठति मा खयम् । 

द दारेऽधते नगव्यैतख द्वारस्य सब्मुखे श्विता । 
तया दारे प्रवेशस्य तिष्ठन्ते(नि प्रभःषत। 

४ दे मानउगणाः मन्ते युष्मान समाये , 

श 4" ५ ^ 



९२ शितापदेशः, > अध्याय. : 

मन्तानषु मनुब्याणाम् श्र मेन् निपदये। 
५ द श्रज्ञा ज्ञानवराक्यन्त् युश्राभिः परिवुध्यतां । 

रे निर्वेधाश्च यु्माभि बुद्धिवाकये प्रुध्यतां। 
६ निमय युश्नभ्यं मन्कयां कथयाम्यदम् । 
मटो चाष्ट यस्याम् उपयुक्र ¶चा नवे । 

° मामकोनन वक्रीण तथ्यवाक्यं प्रभायत। 

मदोयेष्टद यश्चैव दृष्टां मम्यते । 

< मामकोनस्य वकस्य धन्धा स्युः सकलाः कथाः । 

नामां मष्य न वक्रञ्च वरिपगोतन्च ना वचः। 

< मकन्नाः सृगभास्तस्य ग्रमृषौ यस्य विद्यते। 

तया मन्नं ययाथः स्ये य॑म्य ज्ञानञ्च विद्यते । 
° मदी यमुपदभं वं दुम्चैणात् मंग्टदाण च । 
सुवरणाद् पि तिज्ञानं लया सम्यक् प्रग्टद्यतां। 

, मृक्रातापि यता विद्या त्तमा परिकीर्त्तिता । 
दृष्टं वसवस्ति यत् किञ्चित् न तत् स्म तया ममं ॥ 

श्रह विवेचनामादं विद्या वामे करोमि च, 
श्रं विद्या लम सम्यग धिषणां घ््ममेदिकां। 
शरदं परश्चराद् भोला खतीयिला च दुष्कृतम्। 
गन्भदेमु्यद भ्मिवश्टतोये कुपथन्तया। 
मन्तणा मामकोना स्यात् तच्वज्ञानञ्च मामकम् 

तथा बुद्धि मदोया स्यात् बलञ्च मामक भेत् । 
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राजलञ्च प्रकुव्ैन्ति मत्तरव नराधिपाः। 

तथैव मन्त्रणा मत्ता मन्तिभिः सरपदिश्ते । 

श्रध्यत्ता ये च ते मच्वे मन्तरव प्रज्नामति। 

न्यायकम्माणि कुव्वैन्ति भ्रपाख िचारकाः। 

मयि कुव्यैन्ति ये प्रेम करोमि प्रेम तेष्वहम् 

गवषयन्ति य मान्तु भोर प्रायन्ति ते जनाः। 
र्य्यमपि सम्मानम् श्र्तया विभवम्त्या। 

धर्ड॑श्चेतानि सन्यणि मदोयानि भवन्ति हि 

उत्तमं मत्फलं सखणीत् सुवणाद पि निश्लात्। 

तथा रूप्यान् मनोनोता सम्पत्ति मम शाना । 

श्रहमव खधम्मेस्य पद्या परियापय। 

विचागस्य च मार्भण गमनं काग्याम्यहम् । 

कुर्व्वन्ति मयि ये प्रेम मैश्वय्यीस्तान् करेाम्यदम्। 

भाण्डामार धनेन्तेषां परिपृणं करोम्यदम्॥ 
कममणां परमेशस्य प्रागन्म च तदादितः। 

कृतानां कर्णा प्व प्राप्तां तेन चाभवम्। 

श्रनादिकालतः स्या मृनलस्य स्धापनादपि । 

पृ्वं तनाभिषिक्रादं विदि श्रोपरमेग्ता । 
तया मरित्पतीनाञ्च सर्वषां टितः प्रा। 
तेयेन परिपृणानां प्रखवाणाञ्च पुन्नतः। 
पव्येतानाश्च सन्वषां स्यापनं न।भवद् यदा । 



तापदणः, -८ ऋष्यःय 

तद्ापपन्तानाञ्च जननादपि पुव्व॑तः । 

प्रथोन्नत्रापरिम्यस्य म्दद्रणारपि ना जनिः, 

यदा ततकालतः पृष्व मदीया प्राभेवन्ननिः । 
यदा षं म्धापितं तन ततादं स्थितवांम्तद। । 

यद्! म ज्लघ मौनं चक्रवत् कृतवान् पुरा , 

¦ तया म॑म्यापरयामाःम र ऊद्धम्यान् वनना्कान्। 

र्वं मगित्पनीनाद्धु प्रस्रवान एंवबन्धे मः। 

उत्रहितं न भक्राति यां मोमां जम जलं। 

श्रम्यापयत् मतां मोमा मूनश्नाम्यापयत् क्तिः । 

तद्ा तम्य ममौ दं कमम कुव्वन् ममाग्यितः। 

श्राममानन्दिनम्त्य प्रत्यद्ं जनयम् मृदं । 

प्रमादं छंतवान् पत्वम् श्रं धर णिमण्डले। 

तथा मनप्यमन्तानैः महानन्द चकार च।॥ 

द मन्वे बालकाः यूयं निशामयत मद् कचः । 

मदोयायां पद्यां या ब्रजद् घन्यः म मानवः। 

, इितापदे शमादय ज्ञानवान् जायते नगः। 

किन्त युद न कु्ववोष्वमश्रद्धां तच जातुचित् 

, सा जागन्ति मम दारे मम वाक्यं प्रटसति च। 

मम द्ारश्लिायां ये).पक्तते धन्यरएव सः । 

यते मामव संप्राप्य पःरप्राप्राति जोकन। 

नयैव पर मप्रस्य सम्परगटद्छत्यनय । 
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यामां प्रति चरेत् पापे निजप्राणणन् दिनिम्तिमः। 

यं जना माग्छतीयन्त प्रम कूव्यन्तितम्डती(॥ 

< नवमाऽध्यायः | 

१९ तच्ञ्ञामम्यानं ७ वपदटगकथनं १३ यङ्ञःमननायाः; कथम 

प्॑म्मस्, 

निजं निकेतनं विद्या स्वयमेव पिनिम, 

तया तम्य तया मप्र स्तम्भा चपि मुनिभ्मिनाः। 

मारयित्वा पपन स्वोवान भनज्यमामादयच्च मा। 

ततश्च मिश्रयामाम मा मम्यग् गस्तनोरम। 

नथा निमन्त्रणं कन्तु निजद।स्ैः प्रहित्य मा । 
उचम्यान नगाः साप्राचरतत् प्रभाषतः 

परचागच्छन्त तं साका य कचज् ज्ञानवरगिलाः। 
मभ्य रतां कथां वच्मि निवाघा च च कचन, 

पमागच्छत युयं म मेन्यं मृन्ञौप्चमव च। 

रया प्रमादितञ्चेमं पवित गास्तनौरमं। 

व्रह्मयाज्ञानभङ्गद्च जोवनं परिग्क्त। 

या ज्ञानस्य मार्भेण यूय गच्छत सन्वदा ॥ 

नन्जां मएव ्राभुयान् मिन्दकं भतेमयत यः। 

;जना मतैस्यते येन दुख तेन प्राणते । 
नस्त्वं निन्दकं नैव भतमययाः कदाचन । 

71 चेत् म निन्दका लाक कतोयो ते कररष्यति। 



२६ रितापदेश्रः। [९ खथ्यायः। 

€ श्ानिने भत्मयख वं तेन स वयि प्रयते । 

सक्षाकं शिरि तस्य ज्ञानटद्धि भवष्यति, 

१० ज्ञानस्यारम्भकं तत् स्थाद् यद्भय परमश्वरात् । 

रवं धस्य यजज्ञाने तज्ञानं परमं मतम्। 

१९ यतस्तवायुो दद्धि म॑त्तर भविष्यति। 
तवायुवत्सराणाञ्च परिषदि भग्िति। 

१२ प्रत्नि मति लया ज्ञाने सखये तदपलख्यंसे । 

निन्दिते च लया तस्िन् भा च्म खयमेव तन् 
१३ श्रज्ञाना या भवेद् योधित् सा स्यात् कनध्भारिणो। 

बुद्िदोना चयानारौ मा किरिकक्विजिंता। 

१९ स्वकी यभवनद्ारे पिस्ताय्थासनमेव मा। 

्राद्स्थाने नगय्याः मा खासने छपविश्य च। 

९१५ ये पान्था रूजुमागेण कुव्वैन्ति गमनं खयम् । 

तानेव पथिकाल्।कान् समाह्ृयेति भाषते, 

१६ श्रवागच्छनु ते लाका ये ऊपिज् ज्ञानतजिताः | 
तेभ्य रतां कथां वस्मि निधा य च केचन । 

१७ चोरिति्ना महा्िषटं सुखाद् गुप्तभरितम्। 
जिन्तु सन्तिष्ठते प्रत यत् तदोयनिकेतने। 

१८ यद्व पातालगम्भौरं प्रयान्ति तननिमन्विताः। 

तदेते मौने नेव किचिततु प्रविविच्यते ॥ 
 कर्स्पननच्दसय्य्यये 



१ अध्थायः। |] हितापरेशः। २७ 

१९० दशमोऽध्यायः । 

९ सुम्मेमनेा नानाविधहितापदेएाः। 

९ श्रानन्दजनकंः पत्ना भवति ज्ञानवान् पितुः 
किन्त मृखेसुने मातु भगतिङ्गेगक)गकः। 

२ विन्ते दृष्टतया प्राप्रे फनं किञ्चिन् न दिदि, 

किन्त् घम्भान् परि राण मन्ब्याणः प्रजायते । 
३ दधा याकुलयेन् नैव धारविकान् परमेश्वरः । 

किन्तु पापवतां लाभ करोति म तु निष्कलं । 

४ आलस्यात् कसम॑कत्तं यः स प्रात्रेति दरिद्रिताम्। 
नृग्या कम्भङनारं करोति धनिनं करः। 

५ मञ्चयेद् गोप्रकाने यः सरउ बुद्धिमान् सृतः। 

संचपाजनंकः पुे{ निद्रावान् ग्रभ्यकन्तने। 

६ श्राशोव्वाग् धर्डयुकरानां सद्ा शिरमि तिष्ठति। 

किन्तु दौराब्यमच्छनने तिषद् वक्तं दुरात्मनाम्। 

७ स्मय्यधा्चिकलाकानां नाम धन्ये प्रजायते । 

किन्तु दुष्टमनुब्या्णां नामानि यान्ति नुप्रताम् । 
८ निदेशं परिग्टहाति जञानवान मानवः। 

, किन्चज्ञानश्च वाचालो मानवः पतिते भवेत 
< या जनः सरलं गन्ता निभ॑यं म प्रगच्छति । 

वक्रगामो भवर् वम्तु ष मनयः प्रज््छति 

१० दृङ्गितयति नेत्राभ्यां यः स द्:ःखानि यच्छति। 



भ् दित्ापदशः) [८ अध्याय, 

किन्वज्ञानश्च वाचाल मानुपः पतिता भवेत 
१९ व्री धाम्निकनलाकानां मेन् जौवनप्रस्वः । 

किन्तृ दे गाप्यमच्छ्नं तिष्ठत् पापवतां मृखं । 
१२ उपम्या पयति द यः दरव उिरोधश्रं । 

किन्तु यत् प्रम रन्र{ख पपरान्याच्छाद् दद्धि तत् 

१२ ज्ञानवान् मानी चः स्यात् ज्ञानं तिष्टति तन्मुख। 
किन्तु बालिशष्षठाय दण्डर्व विराज । 

९९ या ज्ञानवान् मनुष्टः स ज्ञानं मच्चिनयान् सद् 
किन्ज्ञानस्य वह्नोण विनाशः परिजन्यत । 

९५ भवेद् वित्तवतां वित्तं खकोयगाटपन्तनम्। 
दु गतानां मनुष्याणं द्ागिद्रं स्याद् विनाश्कम्। 

९६ धाभ्िकानां च श्राचार्तत् ्यानोतरनक्रारणम। 
किन्त् पापवतां सम्पर् भेत् कलुषकार णम् । 

९७ इितोपदे रमन्ता यः स याति जोवनं पथि । 
किन्तु म मानो भ्रान्तो भर्लमनं यो न मन्यते| 

९८ दष श्राच्छाद्यते यन सिथ्यादौ स मानुषः। 
यः कराल्यपवादं स उच्यते बालिभ्रा जनः) 

१९ उकेषु व्वाक्तेषु पापाभाो न विद्यते। 

श्रत; स बुद्धिमान् लेका यो {५१ 1५. 

९० जिह्ा घान्िकिद्चकानां भवेन् निग्रैलरहप्यवत् ¦ 

किन्तु पःत{किनेकानाम् श्रन्यमूल्यं मनो भत् । 



8 अध्यायः :. डित।(पद््ः। २९ 

२१ जिद्धा धार्चिकनाकानाम् श्रनेकान् परि भाजयत्। 

किन्तु पातक्रिनो लाका ज्ञानाभावान् त्यजन्दष्न्। 
२२्अ्राभ्रो यौ परमोयामा कुष्यद् धनिनं नरं। 

म तेन मदना द्ःखमुपम्यापयति करित्॥ 

२२ श्रज्ञाना मानृपो यःम द्क्मभिनन्द्ति। 
विद्या भवति तच्येव यो नरा बुद्धिमान भ्वेत्, 

२४ य््ार् विभेति पापान्मा घटते तन तम्प्रति 
किन्त् घर्॑वतां {भा{नरएनःमा.भिजाकते। 

२५ दन्दफानिला यथा याति तया पापि गच्छति। 

किन्त् धदमवतां पुमां कु मून िरन्तनम्। 
२६ यथेवान्तरमो दन्ते यथा धूम नेतयोः । 

तथालसजनः स्वस्य प्रर काय प्रजायते। 
२७ परेभात् माध्वं यत् स्यात् तदवाः प्बटटयेत्। 

किन्तु पापिमनब्याणां वधं नयनं करियते । 
२८ धाश्विकानां मनुष्याणाम् श्रपत्तानन्ददायिका। 

किन्तु पापिमनु्शणा प्र्याग्रा चयमा्रुयात् । 

२९ य: पन्धाः परमेशस्य साधूनां दुगंमेव तत्। 

किन्तु दुष्कभ्मिलाकानां विनाश्र उपजायते। 

३० धारिका मानवो नैव कदापि विचनिप्यनि। 
किन्तु पापिमनु्या ये देश वत्यन्ति नेव ते। 

११ धार्भिकलाकवङ्गन्या ज्ञानमेव प्रजायते। 



६० {दित;प्टशः। (५ खध्यायः। 

न्तु माङ्िितेयास्याद् रमना वक्रवाद्निो ) 

३२ छता पकारमन्तारो भवन्ति घा्विकाधराः। 

रिन्त वक्रकर्थां वक्रि वदनं पापिनां नृणाम्॥ 

९९ एकाद णोऽध्यायः | 
१ नानापरेश्कथनम्। 

५ श्रन्याग्या या तुला लके सा चुष्छा परमेशितुः । 

परिमाणन्त् यनन्याय्यं स तत्र परितुेति । 

र श्रददुारं ममायति ममायाति चपापिच। 

किन्त् ज्ञानं समाप्राति मानवे न्मानसः। 
३ तषां मगेम् खजं कुयोद् सुकृते साधुचेतसाम्। 

किन्तु पापौ जनः खौये कलुषे पतितो भवेत] 
९ क्राधस्य {द३५ विन्तं निष्फलं म॑प्रजायते ) 

(कन्तु षटत्यमकाशाचच धर्मौ रच्तति धा गबिकम् । 
५ कराति साधुता साधोः पदं सरलां सद्ा। 

किन्तु दष्टजनस्तस्य दुष्टेन निपद्ये । 

६ धम्म सरललोकानो समुद्धरति तान् सदा। 
किन्तु खकोयलेभेन भियन्ते लङ्िताज्नकाः। 
° प्रत्याशा धिषते तस्य च्छते पापिनि मानुपे। 

रवं नाग्मभ्नाति प्रत्याशा बलिन नृणाम्। 
८ धाभ्मको मानवा यः स्यात् स दुःखादुद्धुतो भवेत्। 

किन्तु तस्य श्यले पापो जनः समुपतिष्टति। 



प्श्ध्यायः)] हितेपदेणः। २९ 

€ खास्यदोषान्रिजं बन्धु कान्पनिके विनाशयेत् । 
किन्तु धार्िकनाकम्त ज्ानेनेव समुद्धरेत्! 

९० धार्मिकानां ब्रम जात् ्रानन्देा जायते पुरे 
किन्त पातक्िलाकानां विनागे स्याज्जयम्वनिः। 

९१ श्राशोन्यीकयाद् इजुनान्तु नगरस्यान्नति भेवेत्। 
किन्तु पापिजनस्यास्यात् तदघःपतन भेवत्। 

१२ तुच्छछैकराति निवौधः सखकीयमपि बान्धवम् । 

किन्तु ् ज्ञाविश्ि यः म भानीभ्रय तिष्ठति 

१३ पराधिकारचर्थो या चमन् गुं यनत्निमः। 

किन्तु वि्रास्यलाक्त यो गेपावति वर्चमि मः। 

18 मन््रणार हितम्यनि मानवः पतिता भतेत् 

किन्तु मन्तिवविन लाकान रचणं भवत्। 

,५ लद्रकाऽज्ञातन्लोकम्य यः म क्रोग समाभ्नुयात 

प्रतिश्रवघृणावान् यः म विपद् रहितो भवेत्। 
६ खापतेयानि रच्छन्ते पमा बलवता यथा| 

लयैव सुन्दरो नागी सम्मानं परिरचति। 

मङ्गलं खोयप्राणानां कगेति कृपया युतः। 

किन्तु देहस्य दुःखानि घटयेन् निर्दये नरः । 
स्स करोति टधा कम यः खात् कलुषवान् नरः । 

किन्तु मलयं फलं तच्च यो धर्षीगोजवापकः। 

€ धरम॑ण जीवनं यद् मानैः परिलम्यते। 



३२ हिनिष्दे शः) "८ अन्यायः, 

तद्रत कुकरफ्रणा नाते मरण प्रतिनभ्यत 

२० म परग्रघणापातरे वः स्वात् कुटिलमानमः। 

किन्त मन्तावकाराः मयु रजुमायण गामिनः। 
२? एरपानक्रमं यावत् पायीं दण्डान् न मेच्यन । 

किन्तु धरिकन्ायाते वेत्र उदार विद्यत | 

२२ यथः पकरनामाचः दारकस्य तरिश प्रणम। 

शरक्िचनयक्रायः न्दयञ्च तथा छियाम्। 
२३ उत्तमेर्पागवान्ब्रन्ति कटने धाम्मिका नराः| 

किन्तृ काप प्रतोत्तन्त र्दा जिंच्विपिणा जनाः । 

२९ मानवाः परवद्ुन्त दानं छवापि केचन । 

मध्िन्यान्यायतः कचि पराप्रर्जन्ति दग्िद्रताम्। 
२५ जन्धिना दःनमलना य पर्दा भव्रन्तिते। 

पानोयमचकरा यः स्यात् म पानोखन मिच्यते। 

द श्म्ट बद्धा निधत्त यः एप्त ते जन जनाः। 

किन्तु विक्रोयते यनाश्षिः स स्तस्य मृद्धंनि। 

२७ मडल चेक्त यनानुगरस्तेन प्राये । 

यः परस्य क्ततिं बाज्केत् मा ्ततिस्तस्य जायने । 

र८्यो विश्चरिति पित्ते ख स जनः पतिता भवत। 

म शाखेव प्रफुषः स्थार् धम्मवान् यन्तु मानवः । 

१९ क्रिश्नाति परिवारान् यः राधिकुय्थात् प्रभच्ननं। 

श्रश्ाने मानुषः कुय्यौट् दासतो धिषणावतः। 



८ अः: ; दितापदंशः) २ 

२० फ.गन्बस्त उचस्य धाश्िकस्व फलं भंत । 
त्त्रा मचा्ति येन सएव ज्ञानवान् नरः। 

२९ वदन्दकनपानं मस्या प्राने ६दि लभ्यते। 
तद्रा कलुपिभि दुः किनेव परिन्कुत ॥ 

१२ दादगशोऽष्यायः। 

९ प्रीयते खपदभंयःम ज्ञानेऽपि सुप्रोवत। 

रिन्तु स पतएवकोका भत्सन च ख ऽते । 

र परशः माधुलोकेषु काति मन्तते कुपःम। 

किन्तु कुख्वितसन्धानं कताति दापिणे नरम् । 

दे ग्थिरःस्णातु न् भराति पपन कापि मायवः 

किन्तु घास नस्य मृं पित् सुनिश्चलम् 

€ नःप गुणवतो पत्युः 3“ रमटू शे भवेत् 

शिनतु दायिनो यापित् तदस्यां क्रेदकट् भत्रत्। 

५ मया भवति मद्धन्या नवाण घम्मेचारिणाम्। 

किन्तु पा्तकिराकार्ना ब्द २वति मन्त्रा । 

६ पा{पवम; म्दलं गुम दन्त वाच्य पभादत। 

किन्तु भरव विन्तानां जिद्धा तान् परिगक्ति। 

७ पतन्या दुर्मानः भ्थिरा सिष्टन्ति नेव त। 
किन्तु घािकमाकानामचचं वेम तिष्ठति । 

८ विज्ञानेन स्वकीयेन पिष्यते मानवो भवेत् | 

किन्तु तुच्छोक्रियन्पत चेस्घुः कुटिनमानमाः। 



६8 इितिःपट् षः) [४५ शध्यायः। 

€ करोति निजदासं यः माधारणसानृषः । 

म द्याघाकाग्लि नाकाद् भच्यरीनाद् वरो भेत्। 
१° स्वपंमरारपि प्राणेषु कति धाम्मिकः कृषाम्। 

किन्त् पापिमनध्याणा सेर! निष्टुरतं त्रजेत्। 
११ टरं गच्छति भवच्यैण शम्याः रषकमानृषः। 

यत् कम्मं निष्फलं ततर नि्ौघः सम्युवन्तते । 

१२ यद् दुगे द्टलाकानां तत् लुभति पालको । 

किन्तु धाम्िकने।कान मृनमृत्पादयेत् फलम्। 
११ खको याधरदे पेण पातकी पतिति। भरत् 

किन्तु यो धारिका नाकः म दुःखादुदुता भवेत्। 
९१ स्ववन्रावाक्यत सपरी मङ्गनेन भवेन् नरः । 

सोयदस्तक्रियायाख फलं तं प्रति जायते । 
१५ श्रज्ानस्य मनृग्यस्य वते तर् दृष्टितिः प्एभम्। 

उरणाति मन्त्रणा चम्तु मर्व ज्ञानवान् नरः । 

१६ क्राप्रा{ज्ञानमन््यम्य यक्ोभवति सवरं । 

किन्तु पिज्ञजनः स्वोयम् श्रपमानं प्रगोपयेत् । 
१० प्रकाशयति धम्म स यः मत्यं वक्नि मानवः। 

किन्तु प्रषञ्चनामव निश्यामाक्तो प्रकाशयेत् 
१८ वाचालम् मनुष्यम्य शस्ताघातषम् वचः । 

‹कन्तु ज्ञानवता जिह निरामयममा भवेन् | 
१९९ सत्यवादि मन्यस्याघर स्याता दिरन्तनै । 
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णं मम्या यनो जिङ्ा जनस्यातच्यभाप्षिलः। 

.° कुचिन्ताकारिणा वित्ते संतिष्ठति प्रतारणा। 

किन्तु शान्तः परमे ये दद्यात सोऽभिनन्दति। 

९ धाम्मिकस्य मन्यस्य विपत् कापि म जायते| 
या दुष्टामानव स्तन्तु परियमति दुर्मतिः। 

२ ऋतीयते परशस्तो ये सटषावाद्काधंरे । 

किन्तु सत्यक्रियाकारी तस्य मन्ताषकारकः। 
३ परिणामप्रदर्थे यो ज्ञानं संहृते म हि। 

किन्तज्ञतो प्रकाशन्त मनास्यज्ञानिनं नणाम् । 

# श्राधिपत्यं प्रकुव्याते कण्डणिलवतः करै । 

किन्तु यः शीतको लाकः षददाति सदा करं। 

५ क्रंशान् मानसिकादेव नता भवति मानवः। 

किन्तु शन्तिप्ररं वाश्च तं नर परिदषयत। 

€ ममोपवामिलाकेषु भवेद् धा्चिक उन्तमः। 
किन्तु पापवतां माभेः स्यात् तेषां भ्रान्तिकार्कः । 

 श्रलसे न पचेद् वस्त खदस्तेनापि संशटतम्। 

किन्तु विन्ते महां स्यात् कम्भोलजमस्य रि । 
८ धक्चस्य पदवोमध्ये जोवनं परिलभ्यते। 

तस्य मध्ये कद्ाचित्त् मरणं नदि विद्यते ॥ 



दद् दिनापटेरः) 

१२ चये।द् ाऽष्यारः। 

९ उपदेशे पितुः पुसी ज्ञानकान् मंनि्ामयत्। 

किन्त् या निन्दकः पुद्ा भतेसन न प्ररलातिमः। 
२ वदनस्य गृणात् लाके उत्तमे वस्तु भक्तति। 

निन्त प्रवञ्चकप्राणा देगादये परिमृज्नते। 

३ या गक्तति निजं वल्रं मप्राणनपि रक्तति। 

यम्त् वस्तारयदेष्टी म मनय्य विनश्चति । 
8 म द च्छनेपि नाप्राति यः ग्याद्नममानुप्रः। 

क्मगोना मनुग्यो यः म मदानन्दमाभ्रयात्। 

५ तयत सटषावाक्ये धम््वानेव मानवः । 

किन्तु लज्नापमाने दे जनयत् पालकी नरः 
६ धर्ममानैण गन्तारं नरं धर्मौऽभिरक्तति। 

किन्तु पातकिनं लाकं पापमेव विनाशयेत् । 

७ श्रककिञ्चना पि कुयात् खं धनिनं कापि मानवः । 

धनवानपि कुग्थात् ख दरिद्रं कोपि मानुषः। 

० संरच्तति निजप्राणाम् धनेन घनवान् नरः । 

किन्तु दुगनलाका न भतन परि मन्यते । 

९ धाभ्मिकस्य मनुब्धस्य दी तिष्ज्ज्वलतं ब्रजेत् । 
पापयुक्रमनब्यस्य दोषो निन्वीणतामियात्। 

° विवादा जायते लाके कंवत्नाद भिमानः, 

किन्तु मेविद्यते ज्ञानं मन्त्रणायादिणां नुष्णम्। 



' अभ्ययः |] टितेपदेशः) 2.७ 

\ निमषादेव वित्तानि चीणतामुपयान्ति दि। ` 

क्रमशः सञ्चयेद् यस्तु तदोये धनमेधते । 

२ श्राशाभिद्धे विलम्बन्तु मानमाधिममं भवत् । 
किन्त वाज्छितमंप्रातिः सुधागर्नममा भवेत् 

 श्रवाप्रोति विनाशनं स भ्राजं तुच्छौकरातियः। 

किन्त्राज्ञा मान्यते येन तन शा न्तिरवाणते। 

 उन्द्रायान् श्डव्युरूपाञ्च समुदधरणकारणम् । 

ज्ञानवतां व्वम्या स्यात् पी यृषप्रररपमा । 

 श्रनगरदमवाप्नति सुबे।ध रव मानवः। 

किन्तु प्वश्चकानां हि पदी क{ठिना भवत् 

{ कमाण कुरते षिद्रान् विविच्य मकनो नरः। 

किन्तु प्रकारयेत् मूख लकः स्तकोयमुखंताम्। 

स एव दुषदूतः स्याट् विपद् यस्तं करोति चः। 
ये दूतः सत्यवादी स श्रारोग्येन ममे भवेत्। 

= तुच्छयेदुपदेभं यो दरिद्राति च लज्ते। 

किन्तु भत्मनमन्ता यः स प्रात्नाति समादरम्। 

 श्राग्रायाः परिपू मनोमिष्टवनाधकम्। 

किन्तु रोष परित्थक्म् श्रश्नस्ब जायते चणा । 

° मानवो ज्ञानिनां भङ्गात् श्ानवानेव जायते। 

किन्त वेधयबन्धुः सन् विनाप्रमुपगच्छति । 
, श्रापत् पातजिनाकानां पञ्चात् पश्चान् प्रगच्छति । 



अ दितापद्शः। [११ ब्य् 

किन्तु घाभ्िकलोकभ्यो मङ्गलं परिदीयते। 

रर साधु लोकः सुतादिग्यः खाधिकार प्रयच्छति। 

धनं घधाभ्ििकलेकरेभ्यः पापिभिः सञ्चितं भवेत्। 
२३ दरिद्र क्षणादेव बड़ शस्छं प्रजायति। 

किन्तु कयापि तद्धानि विचाराभावतो भवेत्। 

२९ न्याय्ये दण्ड न कुय्धाद् यः स पुत्च सम्टतोयते। 
किन्तु चः परोयते पुतन सोऽविलम्बं प्रशासि तम्! 

२५ धार्िकास्तुिपच्चनत प्रत्य परिभुञ्जते । 
किन्तु पापिमनृष्याणम् उदर तिष्ठति चधा, 

९४ चतुद शोऽष्यायः । 

९ नारी ज्ञानवती यामा निन्नाति सदनं निजम्। 

किन्त्वज्ञाना भवेद् या सा खदस्ताग्यां भनक्ति तत्। 
स्य श्राचरति सारल्यं परमेशद् विभेतिसः। 

किन्तु तुच्छ प्रक्ुथ्वात् तं यो विमागेल गच्छ.' ¦ 

३ श्रन्ञानिनामदङ्ाराद् दण्डस्तिष्ठति तन्मे । 
किन्तु ज्ञानवतानेष्टे खानेव परिरक्ततः। 

९ गवामभावतेा गोष्ठ तिष्ठत्येव परिव्कतम् | 

\न्तु गञ। वनाद् रिधनदद्धिः प्रजायते। 

५ यः मात्तौ मल्यतरादी म्यात् सोऽतथ्यं कथयेन नहि । 
ल याउनव्यतादो स्यात् 31 कथयेट् प्रवं । 

€ च्छमानापि नाप्ति ज्ञानं निन्दकमानवः । 



अध्ययः] हिनेयद् शः। 

किन्तु य बुद्धिमन्तस्ते सुतरां प्राभरुवन्ति तत् । 
 ज्ञानयुक्राधगा चस्य लाकस्य रैव पश्चसि। 
यश्चाज्ञानस्तयारेव ममोपाद् यादि दूग्तः। 

 ज्ञानन बुद्धिमान्नाकः स्वकोये वतम बुध्यते । 

किन्त्वज्ञानतयाज्ञाना जमा; साम् भ्रेमयन्ति च! 
पापन मड कुर्व्वन्ति कुतुकं पापिना जनाः | 

किन्तु धाम्मिकनलेाकानां मध्ये तिष्ठ यनृयदः। 
श्रन्तःकरणमात्मोयं तिक्र परिबुध्यते । 

श्रन्यः कैश्चित् सुखं तस्य भोकर नेव प्रशक्यते । 

पःपरकमनुव्याणां भवनं परि नश्यति । 

धारिकानां मनव्याणां ओमद् भवति मन्दिरं । 
केपि मागे मनृध्येण शोभनः परिवुष्यते। 
किन्त तशव जयेत चरमे मरणायनम् | 

कद [विद्ध्षकालपि मनाद्:खे प्रजायते । 

तस्यानन्दस्य शष टि प्रिषष्ठवच प्रजायते । 

चित्ते विपथगः पणेः खोयाचारफले भेत्। 

किन्तु खस्माट् भवेत् ट्त: साधुरेव हि मानवः, 
शर पिज्ञो मानवा यः स सन्नवाक्येषु प्रत्ययी । 

कन्तु विज्ञजनः स्तोयम् श्रा चारं संविदारयत्। 

त्तानिलाका भयं छता पातकाड् विमुखो भवेत् 
कन््ञानेाऽभिमानो स्यान् निभेयश्च प्रजायते, 

३८. 
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१७ श्रज्ञानकम्ं कुय्यात् स याऽकस्ममात् परिकुप्यति । 
चलोयाभाजनं म स्याद यः करोति कुमन्त्रणाम्। 

१८ श्रश्नानल्मःवजा चः 1धिकारं ममारयात् । 

किन्त विज्ञा भतरेज् ज्ञानकिरीरटेन विश्ठषितः। 
१८ निदाषस्य समोप तु नसोभरति दोषवान् 

किल्विधौ धाम्मिकद्वारि नस्रौभवति मानुषः, 
२० या दारिद्यय॒तो लाकः स्बन्धारपि माऽग्रियः। 

किन्तु वित्तविशिष्टस्य भवन्ति बह्धवन्धवः) 
९९ तुच्छोकरेति मिञ यः कलुषाणि करेति सः। 

दरिद्रान् दयत यस्तु कुशल तस्य जायते। 

२९तेकिंभ्चान्तानये लाका रचयन्ति प्रवश्चनम्, 

तेषां दया च सत्यत्वं ये जना मन्त्रयन्ति सत् । 

२३ मव्ये{धश्रमाणाञ्च फलं हि परि विद्यते, 

किन्तु वाचालतायां पै दरिद्यं परिगिद्यते। 

९९ सञ्ानानां मनब्याणणां चिन्त म॒कुटमुच्यते । 
किन्तु ब,{पिगने।कानां बालिशवेऽधिकारिता। 

१५ सत्यभाषो तु यः सक्तो निजप्राणान् स रचति। 

किन्त सारतो स्टषाभाषो प्रत्रवोति डषावचः। 
,€ मामा जायते तेषां ये बिभ्यति परेशवरात। 

स श्राश्रया भरत् तेषां ततमन्तानगणस्य च । 

ऽ या स्ट्युरूप उन्माथ सस्मरा रणएकारणां । 
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परेश्वगाद् भये वत् स्यात् तद्धि जीतनपरसवः। 
प्रजानां सति बाङ्स्ये सम्मानं पते भ॑ञत्। 

किन्तु राज्ज प्रजाभाषे हानिरेवाभिज्नायते। 
यमत कराध भवद् धोरो महाज्ञानी स मानवः। 

किन्त् यश्चञ्चलः केप से्ञानिवं प्रकाशयेत् 
छम्थं मनः भरोरस्य जनेन समं भत् 

किन््ौश्धा तु मन्याणामग्विकरेदसमा भत् । 
उपद्रवो दरिद्रस्य ततच्ष्टार न मन्यते! 

कन्त् या दयत दीनं नस्म्मानं करोति सः। 

रोभवति पारेन निजन पातको नरः। 
कन्वस्ति घनमिनाकम्य प्रत्याशा मरणेऽपि च। 
णा ज्ञानवतां पिद्या हदये परितिष्ठति, 
केन्तवज्ञानमन्ष्याएणं मध्ये गन्वेः प्रकाशते । 

ममि मानषजातीरना प्रकरोति सुगोरवम्। 
कन्त्वधम मनव्थाणाम् श्रपमानकरेा भवत् । 

त्राति बुद्धिमान शव्या जनुग्रह एथिवो पतेः । 
हन्तु लश्ज प्रदम्तस्य के पस्य भाजने भवेत्॥ 

९५ पञ्चदथेऽध्यायः। 

उत्तरं कामलं नण क्रोधमेवारकं भवेत् । 

न्तु यत् कठिनं वाक्य तत् क्राधजनकं भवेत्। 
मतो रसना ज्ञानम् उत्तम सप्रकाश्चयेत्। 



हसितापटशः) {१५ श्यभ्यायंः) 

किन्वक्नानम्य यदन्नं तदक्चानं ममु दरत् । 
१ लाचन परमणोये स्थाने मव्वच्र तिष्टतः । 

श्रधमान् उत्तमां रैव मनथ्यान ते प्रपश्यतः । 
> षमा पौय॒षटक्तण जिह्धा मेलनकारिणौ । 
विनाशिका यथा दल्भ तथा जिह्ा विराधिनी । 

५ उपदे शं पितुम्तुच्छं कगेत्यज्ञानमानवः। 

किन्तु म बुद्धिमान् लाका भतेसनं येन मन्यते । 

६ बङवित्तानि तिष्टन्ति धारकस्य निकेतने । 

किन्तु पापिनृणणं क्तेणः सम्यत्ता परितिष्ठति, 
० श्रधरे श्नानिंलाकाने ज्ञानमेव प्रकाश्यते । 

किम्बन्तःकरएं नत्यमज्ञस्य चश्चलं भवेत् । 

< पापिनां बणिदानानि परभग छतोयते । 
किन्तु सन्ते{षका तस्य परायना सरलात्मनाम् 

< पन्थानं पा प्िलाकान; परमेश लपे यते । 

किन्तु घम्भानुरकरि यैस्तस्मिन् प्रेम करति सः। 

.° भविता द्.खदा शास्ति नरं पिपथगं प्रति। 

सरिष्यति मन्व्यः स भतेमनं य रूतोयते। 

(१९ नरकं परलाकञ्च चदीश्गोचरोभवेत्। 

तदि कं मरद्नुनां मनो न मो चरो भन् । 
५२ निन्दकः प्रो यते नैव नरं भत्मनकारिएि। 

तथा ज्ञानिजने; सादं न करोति ममागसैी। 



घध्यायः ।] ट्ितापदेशः। शे 

पफुश्ं वदनं कुयात् श्रानन्दमरितं मनः । 

किन्तु मानसद्:ःखात् स्याद् श्रात्मनः प्रविष्ता । 
धे बुद्िमान् नरस्तस्य मना ज्ञानं गवेषयेत्। 

ज्ञानिनां नणामस्थेर ज्ञता परिगुज्यते। 
जायते द्; खिलाकानां द्.खदं सकलं दिनम् । 
किन्तु ष्ट मनो नित्ये भेज्येन सदृ शं भवेत् 
घापतेयात् प्र्चताद चिन्तया सहितादपि। 

रराद यद् भयं तेन युक्रमस्यै धनं वरम् । 
ने वरं यत्र विदेषः पुष्टगोरपि भेजनं। 
विद्यते यच सप्रोति वेरं शकश भोजनं। 
श्रम्षेए समायुक्ता विरोधं जनयन् नरः| 
करे धीरो मनुस्तु विरोधशाग्तिकारकः। 
पन्था श्रलपलेकस्य कण्टकाटतमा गवत् । 

किन्तु धाभ्विकलाकस्य पन्था राजपयापमः। 

ज्ञानवानेव पचः स्यात् पितुरानन्दकारकः। 
किन्तु तुच्छोकरोति खां जननोमन्न श्रात्मजः। 
श्रज्ञानले महानन्दं करोति मृढमानवः। 
सूजमार्गेए संयाति गमुषोमहितोनरः। 
घन्म्न््रणाग्ते नेव कन्यना परि भिद्धाति । 
किन्त्वमात्येरने केः सा सुमग्पन्ना प्रजायते । 
श्रानन्द् लभते मल्धंः को यवदना्तरान्। 



88 हितापटभः। [\५ खष्याद्ः। 

काल ममुचिति कोदृग् उत्तम याग्यमृत्तरम्। 

२४ धिषणायुक्तलाकानां जोवनाध्चापरि स्थितः 

श्रधः म्यिताय संयान्ति नरकाय नते जनाः। 

२५ गें गर्वा नृणां नाग्रयेत् परमेश्रः । 

किन्त मोमा ग्रा तेन विधवानां निघोवते। 

२९ दष्टस्य कन्यना तम्य मन्निधे स्याद् चुणास्यदं ! 

किन्तु पररा कथा लस्य ममोप स्यान् मनादरा । 

२७ सकी यपग्वारांश्च ङिप्माति नाभिम्नानवः। 

किन्त् जीवति लाकः म उतकराचं य नोयते । 

२८ वचिन्तयेदत्तरं दातुं धान्मिकरलाकमानमम्। 

किन्तु पातकिलाकास्वे दृषटवाक्ये निसारयत्,। 

२९ विदूरे पाप्लिके्यः भं तिष्ठत् परमेश्वरः । 

किन्रे घाश्मिकले।कान। प्राथेनां प्ताति सः 
३* या स्यान्न चनया दत्तिः मानन्द् यलि मानसम् 

सुसंवाद! मनुब्याणामम्ोनि परिपुष्यति । 

१९९ कणभ्यां श्रूयते याभ्यां भतेमनं जो वनप्रदम्। 

ताके श्ञानिनेकानः मध्यस्थान सुतिष्ठतः। 

१२ यः श्राति नेव गहति प्राण॑म्हच्छान् करोति सः। 

किन्त बुद्धिस श्राज्नाति भतेषनं सरफाति यः। 

३३ भ्षानापदेश्रकं तस्यात् चर् भये परभ्ररात्। 

रुवमुश्नतितः पूननं नता जायते नृणाम् ॥ 



१५ चष्यायः) हिताप्देणः) 8५ 

९६ षोदशाऽध्यायः। 

१ मानम यन् मन्ध्याण। तद् भत् पर्भश्वरात्। 
उत्तरं यद् रमज्ञायाप्तच स्यात् परभश्नरात् । 

२ सनं मागं मनव्याणां सवद ट/ परिष्कृताः । 
किन््ात्मनः परेहि करति मुपगत्तणम्। 

३ वे खकीयानि काय्याणि पगम षमपय। 

तेनेव वदभिप्रायः स्वयं भदू मवियति। 

8 सवाभिप्रायप्रपिद्याय पर्श: छषटवान् जगत्। 

सुतरां पापिन लोकान् द् दंशा समज सः। 

५ तौ यते पर शस्य मानमं प।पिनं जनम् 

केनापि च प्रकारेणन स दण्डाद् पिमोच्छते। 

६ दयायाः सत्यतायाख् पापस्य माचने भत् 

त्यजन्ति कुक्गियां लोक्राः परमेश्ररमाध्वषात्। 

७ नृणां गति, परेशस्य यदि स्यात् नाषकारिली। 

तद् तस्य गिपुन् तेन सदे ममलयेत् म दि । 

८ श्रन्यायमहितं वित्त प्रभतन्च वग नाइ 

यद्धनं धरसयुकतं तदन्यश्च वरं भञत्। 
€ मन्यस्य मनः खोयं पन्धानं परिचिन्तयेत् । 

किन्त् निरूपयत्येव तद्रतिं परमेश्ररः। 
१० दिया वाणो सदा तिषठदोष्ठयोः एथिषी पौः 

विदारषमये तस्य वर्तं भान्ति ने जायते) 



९९ हिते।पटेणः) 
(१९ खष्यायः। 

११९ ्याणठं मानं तुना चव प सथ्रग्नि{५। 

दानि मंपटकम्धानि मानानि तत्तानि
 {द । 

१२ निंहामनं स्थिरं त्द् यता घंञ्मणए कम्मण | 

दुष्कश्ीणि ततो राज्ञा धृणादनि भवन्ति 
दि। 

१३ राजनः परि तुर्न्ति धर्युक्ताधरे र
णाम् । 

स्यं वदन्ति य लाका: ओति कनधैन्ति तेषु ते। 

११ मदो सछरुदृतेन स्यात् क्र धः एथितरोपतेः । 

किन्तु ज्ञानवता पुमा तस्य शान्ति शिघियते। 

१५ जीवनं जायते नृणां शपते मुखदोक्षितः। 

सताया; शारदा मेवा दव स्यात् तदनु्रदः । 

१९ ज्ञानलाभः सुवरणेस्य लाभात् कोद्र उत्तमः! 

धोलाभ रू्यलाभा अष्टो भवति कोदरः । 

९७ कजृनो दुक्ियात्यागे राजमागैः प्रकोत्तितः। 

सखगति पालयेद् यः सः सतोयान् प्राणान् प्ररति। 

१८ नागात् पृत्वमदङ्गारो मनुबया्णा प्रजायते, 

गर्यञच पतनात् पृथ मनुष्याणः प्रजायते) 

१९ ब्रहङ्धारिजिनैः मादधं नेए्तिद्रयभागतः। 

चछजुभि मेने; सा ई सनस भने वरम्। 

२* क्रयायां पटुलेकन मङ्गलं समवाप्यते । 

ये विश्रमेत् परे म धन्यो भवति मानवः । 

२९ व(द्मि{निलि कियति जायते ज्ञानवान् नरः । 



१ ध्यायः] हितेाप्दशः: 

ज्ञानवृद्धिञ्च कुववाति तदौयमधुराधगो | 

२ भवेज् ज्ञानवनो ज्ञानं जोवनप्रस्वापमम्। 

किन्तज्ञानल्माचं स्याद् श्रन्नानामपद शनम् । 
३ इदयं ज्ञानिनः खोयं वदनं पि शिक्षयेत् । 

तकोयाधर विद्याञ्च बद्धं यदुत्तरोत्तगम्। 
.9 मधुचक्रममं मिष्ट मनादरवचा भवेत् । 

तद्व कौोकमानां हि यथा मज्जा तथा भवेत्। 

२५ कोपि मागे मनुष्यस्य दृ छा मम्यक् प्रबध्यते । 
किन्त् तन्य मन्ब्यस्य चरभे मरणं भवत्। 

२९ कमकरो नरः खाय प्रकगाति परिश्रमम्। 

यत स्तदो यव्र॑न क्रियते तस्य प्रानम्। 

२७ खनिवा मानवा दृष्ट उत्थापयति कुक्रियाम्। 

तिष्टन्ति ज्वलद ङ्गा स्तदोयाधर युग्मके ! 

२८ विमागेगे मनष्याणां विरोधजनके भत्। 

विभेदयति मित्राणि परोगादकरा नगः। 

२९ स्वमिचस्य नर; क्राधो भरान्तिभिजनका भवत् 

तथा सएव खं मिच्च कुख्छित। पदँ नयत्, 

३. करन कुत्सितचिन्तां स निमीलयति चक्तषो । 
चाललयित्वाधरै खोये सम्पादयति कुक्रियः। 

३१ पलिता यस्य ये के्चास्तष्ठतेा धम्वसिनि। 

तरव तस्य साकख् सुश्चाभन्ते किरोरवत् 



ष्य ह्ताप्देणः) (१६ ष्यायः। 

३२ धोरो भवति यः क्राघे बलिनापि म उन्तमः। 

या जेता निजवित्तम्य परजतुः म उन्तमः। 
३३ भाजनेषु मनब्येण गुरिका विनिपात्यते । 

नेत्निरूपपयकराय्टन्तु केवलम्य परेशितुः ॥ 
९७ मप्रद भाऽध्यायः । 

५ विगिधयुक्रमोन्य्य परि पणाद् दादपि। 

रष्क, भ्ान्या समायु गरामेकपि वा भवेत्। 
र पत्ते लन्नाग्रं शत्यः प्रभवि्यति बृद्भिमान्। 

श्रवाप्यत्यधिका गांश भराटमिः सहितः मदहि। 

द मृषा परीकते रूप्य दन्तो दारकं तथा । 

किन्तु यः परमेशः स मानम सुपरीक्तते। 

8 साप येएरा त्वानि भरूयन्ते पापिभि नेर 

षावागद् जिह्वाया वाति वित्तश्च धोयते। 
५ दोनं परि दद् यम्त॒ ततम्ब्ारं स निन्दति। 

यः परापदि नन्देत स न दण्डाद् विमुच्यते । 
६ पौत्ादि टंद्नोकम्य किरोरमदृणे मपरेत्। 

त्या बालनकलेकानां पितरो गेरवं भत्, 

ऽ यथा मूखेमुखे वाक्ये पिद्षां नेव ममेति । 
मिष्यावाद्धगे राज्ञ सया शोभां न गच्छतः । 

८ दान ग्राइकलेकेम मणिविन परिदृ शते । 
तद् यज याति ततैव कलं सफलं भयेत्। 



९० अध्यायः || सिनापदेणः। ४९ 

< दाषमाच्छादयद् यस्तु म नरः प्रम चष्टत । 

कथययत् मुतवाक्यै यः म तु मित्चाणि भेदयेत् 

१० लगति ज्ञानवतपुसि यथेकमपि भतंमनं । 
ग्रजे जने प्रहाराणां तेश्च न तथा लगत। 

९१ श्राज्ञालक्गनरुन्ोका्रएमं विन्दति केवले । 

तद् विरद्धं कटारम्तु दूतः मेप्रफिते भरेत । 
१२. हतवत्सम्य भक्लस्य साक्ताल्कार। वरं भत् | 

न वज्ञाननिमग्मस्य साक्तान्कारेा भवद् वरं । 
१ प्राप्रापकारका मत्धाष्यपकारं करातियः। 

तदीयं भवनं क्वापि नापकारः परित्यजन् 

१४ यथान्वगशिनियीनं विगद्रम्मनं तया । 

श्रत: क्राधजनः पुस्पं विवादं मंपरिल्यज। 
१५ टूपयत् पापिनं नाया धार्मिकं यश्च दषयन, 

रतावुभो नरौ लाक परमे ख्नोयते , 
९८ ज्ञानं प्राप्त कर ऽन्नस्य सन्तिष्ठति धनं कुतः । 

यत्कारणात् न तस्या मानम परिगत । 

९७ करेति मव्देदा प्रम यो बन्धु म॑(नवा भउन्, 

उपकन्ते पिपत्कालि भाता च जायन भरव | 
१स्बुद्दीना नरो चःमकर तालोदरानिञ, 

निजबन्भाः समचं स परस्व प्रतिभ भन् 

१९६ विरोधं प्रयति यः साऽपराचऽपि च प्रोयत। 



४० 
हद 
हतापदटेशः। 

१० 

करे त्यु निजे दार यः स नाशाय चेष्टत । 

२० यन्ना विपथ गच्छत् सोभाग्य 
तेन नाथते । 

यस्छं जिह्णा वदेद् वक्रं ख एवापदि संपतेत् 
। 

२९ यो मू जनयेत् पत्ते खदुःखे तेन जन्यते 
रवमज्ञानपुत्तस्य पिता नैवाभिनन्दति । 

२२ यथाषधं तथा खस्थं करोदयक्ञाषयुद्यनः। 

किन्त् भद्रं मनः कुव्त् पर्वं यावच कीकसं ¦ 

९३ वक्रं कँ विचारस्य मागे पातकिमानृषः । 

उन्किचं प्रतिग्टह्यति जनश कटिदेशतः। 

२8 अरज्ञावति मनुश्यस्य विद्या तिष्ठति सम्ब । 

किन्तु मूषैस्य संदृष्टः ध्रथि्यन्तं प्रगच्छति 
। 

२५ मृ: स्वतातस्य मनस्तापकरेा भवेत् । 

तया स्टेयजनन्याः स दुःखस्य जनक भवेत्, 

२९ घाभ्विकम्च मनुष्यस्य दण्डनं नोचितं भवेत् 

न्धायं प्रात्र प्रदारञ्च स्रपतोनां न शेभरः। 

२७ याऽधिका न वदेद् वाणे स ए ज्ञानवान् नरः । 

विद्यते भ्थिर श्रात्मा च जनस्य 
धिषणणवतः । 

र= मरतापि द्ान््रस्ताकद् चावर् किञ्चिन् न भाषत। 

शरधर सुद्धि कुथ्यैद् 
य: स धोमान् प्रगण्यते ॥ 
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८ श्रषाटरा;ऽध्याघः। 

१ प्रचषटेते खकीौय्टं विभिन्नौग्धय मानवः। 
सव्वस्या अपि विद्याया श्रभ्यास च प्रवन्तैत। 

२ वेधा मनुजा यः म ज्ञनिन नरि तुब्धति। 
द्यातयतु मनावाक्यं म नरः परितुद्यति। 

३ श्रवज्ञापि ममायाति पापरिनिकि ममागत। 
द्रपमानन माद्धं डि निन्दनश्च प्रजायत । 

9 श्रास्यवाणे मनृश्स्य गमम रताय । भिवत् । 
यथा प्रस्रवणा वादी विद्यापि जायते तद्या । 

५ पिचारे धाश्धिकं लाकं मम्परकनतुं पराजितं, 
णक्तपाता न कन्तैयः किन्िधरङ रिणां नृण । 

€ प्रवत्तंयत् श्रोषठो तम् श्रन्ञानस्य विराध । 
प्रदनुमादिश्त्यः तदयं वदनं दटात् ¦ 

७ श्रज्ञानस्य मृखं स्वस्य तिना जनकं भञ् । 

निजात्मन म्तदोयाष्ठावुन्मायमदृक्रा सपतेः । 
८ कर्रजपस्य वाक्यानि भवन्ति निष्टमच्यतत्। 

प्रविशन्ति मनब्याणौ तान्येव शद यान्तरं । 

€ श्रालस्यं निजकायथषु मनुजः प्रकरेनि यः| 

क्रियतेऽपचया येन तशय स स्यात् सादरः । 

१० परमेशस्य यन्नाम गाढ दुर्गेण तत् ममं । 
धार्विकास्तत् पलायिला भवन्ति परिरकिता;। 



५२ रिते'पदणः। [१८ श्चभ्यायः। 

११ यद्धनं धनिनाकम्य तदेव नगर दृटम्। 

उचप्रा चोर तुन्यञ्च तेन तत् परिवुध्यते। 
५२ विनाश्चटनात् पुनव मानं गन्वितं भवेत्! 

सणरानघटनात् पृनवं नघ्नलन्च प्रजायते । 
१९३ श्रुते वादिने वाक्ये त् पव्युत्तरमु्यते। 

श्रज्ञानस्य चपायाखच जायते दि तदस्पदं । 
९४ मानघस्य मनस्तस्य व्यथां मादु चमं भवत् । 

किन्तु मानमभभ्रलं के वा भाद तमा भवेत्। 

९१५ मन्वेद्ापाजेयेज् ज्ञानं मानमं धिषणावतः। 

तथा ज्ञानवतः श्रोत प्रणतो ज्ञानजं वचः । 
९६ स्यानं पृ ममामाद्य नराणामुपटेाकनं । 

मदतां मानवानां तं समीपं मनरत् ततः 

१७ विचारं प्रथमं लोकं घिष्ठ दति बुध्यते। 
किन्तु बदोयप्रत्यथो पञ्चात् तं सुपरीक्ते। 

९८ िरेाधस्य सुनिष्यत्ति मुरिकःप्राननार् भेत्। 

तया बन्लवतां मध्ये जायते तेन निश्चयः । 

१९ विरक्तया भवेद् ब्ाता म गाढनगराद् दृढः । 
तथा तेषां विराधः स्याद् दुर्ग याग॑लसन्निभः। 

२० मनुष्यजठरं ठ्न तद्ास्यफल्लता भवेत् । 

स्वको य'टफन्ना पि दपि समुपगच्छति 

२९ निघ्नं भवति जिद्धाया मरणे जोन तथा , 
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तच प्रो तिं प्रकुव्वाणा भच्नन्ते ततृफल तया । 
२२ लभत या जनो भाय परं वन्तु स श्राप्रुयात्। भ 

तया स परमस्य भप्राप्रयादनुग्ररम। 

२३ दरिद्रो मानवा यः म विनय व्रि केवने 

किन्तु ये; धनसम्पन्नः म वक्रि कठिनोन्तरं 
२९ बन्धुर पि मनुखस्य कापि क्षतिकगे भवेत्। 

भ्राहतापि नुष्णं बन्धुः प्रमासक्ता मदिर ॥ 
९९ ऊनर्विशाऽध्यायः। 

९ मनुध्या दुर्मुख मूख धनत्रानपिना कग 
या भवत् मरलनाचागौो सदोनापिनरो वरर, 

२ कितरिचनविरीना या प्रटेत्तिनवमाप्रटुभा। 

या दाद् परिक्षिपेत् पादं म कुव्धान् पातकं नरः 

२ श्रज्ञानिता करात्यिव नर [पथगा {मनम्। 

तन्मनः परमेशस्य विर द्धं परि कुष्यति । 

४ घनेन परिलभ्यन्त जनन पटड्बन्धवः। 

टू रीता भवत्येव दरिद्र निजबन्युभिः। 
५ स्डषामात्तो न निदाषः कदापि परिगणन । 

या मनद्धा द्टषाभाषो स दण्डान् न विमृच्छत | 
€ भ्पस्यान्गंदा लेके बंहभिः परिष्टग्यत । 

रवं दातु जनस भवन्ति ब इबन्धवः। 

ऽयो दरिद्रा नरः स्यात् तम् सूतोयन्त सदारराः ~^ 



५९ दिते परेशः । {९९ अध्याय) 

वन्धरपि दरिद्रस्य तस्मात् तिष्ठन्ति दूरतः । 

व वलपु स करोति निवेदनं ' 
किन ते प्रतिग्हन्ति नापि त निवे ., 

८या जनः पराप्रयाजन्ञाे प्राणेषु तेन प्रोत । 

धिषणा रच्यते यन सौभाग्ये तेन प्राणते । 
< श्टषामाकी मनध्यो यः म डि दण्डं समैति । 

श्रत्यवाक्यवादीं चः स मनुष्यो विनश्चति 
९० श्रज्ञानस्य मनुच्यस्य यथा सख्यै न ञेभते। 

तथा राजनि दामम्यापघिपत्यै नैव ओाभते। 

१९ स्यं सवर ति क्रोधं मानवः सुकिविचनेः ¦ 

त।न्तद्ाषस्य लाकस्य गौरवं संप्रकाशते। 

१२ तथा क्राधा भवेद् राज्ञा चधा सिस्य गर्जनम् , 
श्रनुगरदस्तु तम्य स्यात् ठणम्शिशिरोपमः। 

९३ मखे. पुत्त सखतातस्य द्ःखस्य जनका भवत्। 

विन्दु विन्द् जनमन; सदृशः कलदः स्तिया; । 

१४ पितु: मकाग्रतो गें मंप्रायन्ते घनानि च। 

किन्तु ज्ञानवतो नारी प्राप्यते परमेश्वरात् ' 
१५ येर्¡ निद्र मनब्ाणाम् श्रालस्यं जनयेद् प्रवं । 

तथा शोतकललाकाहि चृधया परिपोद्यते। 

९६ श्राक्ना पालयते चा ना प्राणान् खोवान् स रदति। 
खं मागं याऽवजानाति स रव भयते नरः, 



! ध्यायः, ] [इता त्न, । 

. छणदः स्यात् परेशाय देरिदरिषु दवाकर: । 
श्रवश्यं परमेशेन तदू परिभाव्य 

9 # # ९ १ .स्राराया सितायां ठं परशाधि तनयं निजम्। 
ततस्तव मनस्तस्य मरणं नाभिकाङ्भिना 

१९ श्रतोवक्राधने चः स्यात् म श्राति प्रापयन् नरः 
यतः म परिमुक्रापि पृनदाषं समाचरेत् । 

२० उपदशं ग्टहाण लं मन्त्रणाञ्च निशामय । 

येन त्र चरमे काले परं ज्ञानमवाप्यमि । 

२१९ मानुषा मनमा स्वन बहनि परि कन्पते । 

किन्तु म्थिरा परस्य मन्त्रणेव भविब्यति । 
२२ दादतेन मनुय्या टि प्रियपाचं भविव्यिति। 

मिथ्यावादिमनुय्याच दर्दर मानवे वरः। 

२३ परमेणाद् भयं यत् म्यात् तदेव जोवनप्रदम् । 

तद् यस्यास्ति स द्रः स्याद् पिपद् नेति तदन्तिकम्। 
२४ भोज्यपातरे करं दत्वा जन भ्रालव्यमंयुतः। 

पुनस्तं वदने दातुं नोाद्यमे विदधाति मः। 

२५ निन्दके प्रते मूख! जनः सावहिता भवेन् 
धरोमति भतैभिते स स्याद् बुद्धिमान् उन्तरो जरं । 

२९ तातस्यापचयौ यः स्यात् मातु दूर यता च यः। 

जनकः सोपमानस्य पुच्ता लज्लाकर खच सः। 
२७ इ मतपुच्नपगरे$ यो भरमचेज् ज्ञानवाक्यतः। 
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त तस्य श्रवणाद्व निद्रत्ता भव मव्व॑या। 

२८अ्रलोपद्टूमात्तौ यः म न्यायं परिनिन्दति। 

वदनं पापिनाकस्याधम्भस्य गामक्रं भवत् । 

२९ निन्दकानां छत दण्डा विद्यत मनिरूपितः। 

ष्ठाय मृखेनाकाना प्रहार ापि विद्यत ॥ 

२० {41.*च. | 

१ मद्यं प्रकापयेन् मघ्ये द्राक्त च परिदामयत् 

तन भ्राम्यति यः कञ्थित् म नरि ज्ञानवान् नरः। 
२ राज्ञा भयानकं यत् तत् मिदगन्नाण्मम्। 

तत्कोपजनकः पापं कुव्यात् प्राणविराघकम्। 

३ यिवादतो निद्त्तस्य नरस्य जायते यमः 
किन्तु मृखा मनुब्या य ते भरन्ति प्रकापकाः। 

8 श्रनमः एोतकालं ना दलत्रादनमिरद्ति 

तस्मात् गम्यस्य कासे म भितिनापि लभतन। 

५ मनसो मन्लणा नृणां ग्भर् जलवद् भवेत् । 

कन्तु या बुद्धिमाजोकः सम्यगुत्तालयत् म ताम् । 
€ प्रकाशयन्ति दातं स्कोयं बदा जनाः। 

किन्तु विश्राखतादुक्रौ मनयः कुत्र लभ्चते । 
७ ऋजुतेन खकोयेन धाम्िको नः प्रवन्तते। 
तत्पश्चात् तख सन्ताना सत्थं धन्या भवन्ति च, 

< विचारस्यासने मम्यगापीनः एथिवोपतिः। 
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अन्यायान् विकिरेत् सर्व्वान् विलोक्य निजदृषटितिः। 

€ मया परिष्केतं खान्तं पापं प्रतालितं मया । 
रवंविधां कथां वक्तं को वा शक्राति मानुषः, 

१० नानामानानि सन्तो सन्ति नानातनाश्याः। 

निथितं तानि मन्वणि परमेण ऋतोयति । 

१९ बालकेन छत कमम पवित्र मरन्तच्च॒ वा ¦ 

तत् तदोयेन काय्यैण परिज्ञायत नान्यथा । 

१२ भ्रातु यत् अवण चेव द्र नेतरे तथेत च। 

उभया: शष्टिकन्ता स्यात् पग्मओा नेचतरः। 
१२ निद्रायां वं न प्रीयस्वनो चेत् ते स्याद् दगिद्रिता। 

नेत्रे उन्मोल तन चं भच््येण परितप्यमि। 

१४ नैव सम्यद्ः नैव सम्यक् क्रेता वाक्यमिदं वदेत् । 
किन्त दूरं परिव्रज्य तदव ्माघतेम इि। 

१५ सखणानि मन्यनेकानि रत्नानि मन््यनकभः। + 

किन्त मज्ञानकेष्टो यौ ते रने बहमृन्यके। 
९६ परस्य लग्रक यः स्वाद् श्रादौयेत तदम्बरम्, 

विदेिनः रतं यः स्यात् तदौयाधिः प्रगटद्यताम्। 

९७ भच प्रतारणं वक्तऽनुभव्त् मधुरं नरः । 
किन्तु 9षे मुखं तस ्रकंगाभिः प्पे ̀  

९८ सुषिषिच्यकताया सा ग्वालन भवति मन्त्रणा । 

उत्तमां मन्त्रणा कचा क्रियतां साग्पग वक्रम् । 
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१९ भ्रमन् प्रकाभ्रयैद् ग! पराधिकार चचक; । 

प्वाष्टाभ्यां साति यस्तन व्यतद्रं परित्यज 

२० स्वतातं प्रपते सावा भ्रपरत {निजिमातरम् | 

तस्यान्तमपे दपा निन्भीएतं प्रगच्छ{ति। 

२१. याऽधिका पुराङ्धाय मानवे: परिलिम्धते । 

लदभैयचगमे किञ्चिन् मङ्गलं नैव विद्यत । 

९२ दे प्रतिफन दास्य नेच्यनेदे वचस्वया , 

प्रतीच्छनां परेशः स रक्षणं त करिय्यति। 
२६ नानाविधानि मानानि विद्यन्ते यानि तानि च। 

परमेशस्य च॒ण्यानि तुनापि विषमाप्रटुभा । 

२४ मनुग्यपाद्प्ततपः म्यासतुः स्यात् परमेश्यरात्। 

सखकीयपदं बोद्धुं कथे शरङ्राति मानवः। 

२५ नित्रेद्यम्नुमा भोग उदस्य पिचागणम्। 
रुते उभे मनष्याणां स्यातामन््रायक्रापम्। 

२६ विकिरेद् पति विज्ञः मकलान् पापिना जनान्। 
तेषामुपरि चक्रस्य गतिश्च कारयन् नुपः। 

२७ श्रन्तः स्यान् सकलान् भावान् परभ्रा यो विचारयेत्] 

२८ भन्ध.३ङ.र्णान्यां स्यार् ग्पत; परि रक्षणम् । 

तथानुकम्पया तस्य भवेत् मिंदासनं भ्थिरम्। 
२९ बलम मनष्याणां यनां कौ्तिकरं भवेन ¦ 
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पककग्राम्तु वद्धानां मम्मानं वडयन्ति दि। 

पयनिगेमनं यदत् क्ततानामोषधं भेत । 
तददन्तःम्थभावानां प्रदार त्रोषधं भेत् ॥ 

२९ एकविंशोऽध्यायः 

१ राज्ञा मनः परेशस्य निघ्नं तिष्टति मन्या । 

तावधारां यचा तन म खच्छया परिवन्तयत्। 

२ स्वस्व श्चा मनुव्याणां सन्वै कम्म सुबृध्यते। 
किन्नु परोत्तते तस्य मानसं परमेश्वरः । 

द् मन्म बलिदानानां सकाशादपि स्पा । 

न्या यकम च धम्मश्च ग्टहाति पवमेश्वगः। 

४ मादद्धारा च या दृष्टि यन्ना गव्वेम॑युते । 

ग्राभा च पापिलाकानां चित पापकारकं। 

५ कम्म्तमस्य चिन्तातः केक लभ्यते धनम्। 

किन्त् नभ्येत दारिद्र महमाक्रारिविन्ननान 

६ म्दृषाताग्जिङ्धया यन क्रियते घनमञ्चयः। 

म विन्दति नराऽतथ्य खतयनायञ्च विन्दति , 

ऽ पापिभि नातं द्रवे माध्वमं तान् प्रदश॑चत्। 

तथापि तै अंने न्यायं कन्त खी करियते नहि । 

८ दषानां टि मनुष्याणा पदवी वक्रगामिनो । 

जन्तु मेध्या मनुग्याः सयु जपा निजकरमोएि। 
< माद्धं कलदका रिष्छा रम्यदेय निवासतः। 

१ 
[| 



९० हिनापटेशः। [२६ श्वध्यायः, 

गटदष्ष्स्य कोणेऽपि निवामेा वरमच्यते। 

१० मानमं पापिलाकसय पापकम वाच्छति । 

तस्य दृश्छा न लभ्येतानुग्रदो बन्दुभि अंनैः। 
१९१ निन्द के दणए्ति ज्ञानं लभते बालिशे नरः । 

ममवापतोपदे शन्न स्तता पि ज्ञानवान् भवेत् । 

१२ धाभ्भिकः पाप्लिकानां नितेणन {13 चकः । 

यतो ये पापिन लोका श्राप प्रपतन्ति ते। 

९३ श्रान्तं रत्यु दीनेषु स्ीयभ्रात्ते रुनद्धि यः 

रविता खयमान्तेः स किन्तु ओषति कोपिन। 
९४ गुपरदानं मनुव्याणाम् श्रमषेपरि शान्तिर् ¦ 

वक्त: स्थले क्रतं दानं प्रचण्डकापगान्तिरत् 

९५ श्रानन्दा धर्मिलाकस्य विद्यते न्याय्यकमएि । 

किन्त तत्रैव विद्येताध्मेका रना भवम्! 
१६ विद्ाय ज्ञानमागे यः करोति खरमण नरः । 

स ष्टतानां मनुब्याणां ममन्यायां निवद्यति। 
१७ समासजति यः सस्ये ष दरिद्रो भक्थिति। 

द्राक्तारसे च तैले च जन् वित्तं न ल्य । 

९८पापो धाश्रिकलाकानां मुकर मूर्यं भविति । 
प्रतारक खछजुनाश्च मुक्त मूल्यं भविष्यति। 

९९ कापवल्या विरोधिन्या योषिता सद्द वासतः) 

मनुब्याणां महार निवासो वरमुच्यते । 



९१ खभ्य.यः ।] हितपदङः, ६१ 

२० मुतिन्तञ्च सुतैलश्च मितं ज्ञानिनां गदे । 

किन्तु लान्यपचिनन्ति यथाजाता भवन्ति ये। 
२९ श्रनुग्रदञच धम्न्च यः कञिदन्गच्छति । 

म मानप्रा यगा धम्मं जोवरद्चःपि विन्दति, 
रर्यो ज्ञानो मानवः स्यात् मप्ररिणेत् मुदटं परम्, 

तदीयगाढदुगेञ्च निपातयति माऽ; | 
२३ स्वमुखं निजनिाञ्च यः कंचित् परिरक्षति । 

दुःखता निजप्राणान् म मनब्यः परि रक्षति। 

२४ 4 5{नसानप्रचा्डतवात् कंश्मीपि कुरुत नगः। 

साऽभिमानोति विस्याति दाम्भिका निन्दकम्तथा। 
२५ श्वत मानवाय: म {नाभ्र.तिखच्छय।। 

सतन्दस्य का क करु गवानिनयतः। 

२९ कनि वद्धा लाभम् असमा निखिन दिनम्। 

किन्तु दात् धनं घर्म न तस्पाद् विनिवित्तैत। 
१७ पापिनां बलिदानन्तु भवत्येव चुणाग्यदम | 

त कैधनं भः त् किमी श्रागौतं कभि्मन्धिना। 

.<ण्पा भःति यः माच्तौ वरते स विनण्ति। 

किन्् पटति सालाकः म वाररति सम्बैदा। 
< स्वदय कटिन हण्ड करा पातको जनः। 

किन्त विनक्ति वतम खं घरलाचारिमानवः। 

° {वरदं परमेश ज्ञानं धो युक्रिरेवं च। 



१ 

श्नषागि लेजाना धति भनि 
१ शववट गां सेकः शामलिक। 
किनु भतलो ण कलात् परमरात्। 

२९ द्ागिशिऽ्थायः। 

१ स्याति; रेकी नृण प्र्ूतमिमिवाद्षि। 
तथा रुषात् सुवणाच्च भगिकिः खादनुगहः। 

२.धनवान् धनदीनश्च साक्तात् कुयात् प्रखरम् 
किन खटा तदारेक विद परमेश्वरः । 

१ पिपर्ति वीच्छ गोपायेट् श्रात्मानं परिणमट्क्। 

किन्वन्ना श्रगरतो गवा परि रिन्द्न्ति शनम्) 

8 यर् भवं परमेगात् सयात् तस्मात् न्रतवापि च। 

धनश्च जीवनश्चव कोरिशच परिजायते। 

५ तिष्ठतः क्टकान्ाच माओ विपथगाभिनाम्। 
श्रत रिरदिषु योऽष्् तेभ्यो दूरे म तिष्ट : 

६ धाऽ्वा बालं गन्तय स्त तं लं परिपिचिय , 

तेन टद्धेपि तसात् म विमुखो न भविति । 
° दरिदरषु मनु परभवं कुरते धों । 

एत्तम^मन्यस्थाधमण किङ्रापमः। 
<श्ध्ौवोजयप्ता ना प्रसवं हति दुगंतिम्,। 

खकोयकोापदण्डेन स विनश्चति मानवः। 
€ दृष्टि य॑छ वदान्या स्छात् श्राशिषं सोभिविन्दिति 

0िनेषदत। (११ हा 



९९ अव्ययः] हिताषद्भः। 

` चतस्तेन मनुयेन दोनायान्नं ५दोयते । 

१* निन्दकं तु विश्वेत विवादापि वह॑त् । 
` निवर्ते विरा चापमानञ्च निवन्तैते। 

११ मनमो निरलते या मानवः परिपोघते। 

तस्याधरस्य वकरृवार् राज।पि बन्धुतामिषात्। 
१२ ज्ञ(नर्ताप्रकुन्धाते एरमेशस्व लाचने। 

वाक्यं प्रवञ्चकानःच्च मेाऽन्यया उिदिघाति रि, 

१६ श्रलमः कथस{दित्यं विद्यते केणरो वहि । 

श्रवश्यनेव तनादं घानिष्यं राज्रत्मनि। 

१९ वश्छावा वदनं ननं द्रदत्ख.तमम भपत्। 

परे ्रधुनाका य तन्््ये निपतन्ति ते । 
१५ श्रज्ञयं वालकः्वान्त वद्धं तिष्ठनि निधितम। 

किन्त् णामनदप्डन तस्माद् दूर प्रयाति तत्। 
९६ धनं वद्ध वतुं यन प्रपद्रयेत दु्गतः। 

ददूर्पति धनिन ययु तथे दनं मविष्यति। 

१७ क्लानस्य वचनानि त्रं सावधाना निश्रामय। 

ममोपदे वाक्ये च निघदि निजमानसम्। 

१८ यतस्व न्तरे ग्थित्वा तन्ते येयं प्रदास्यति । 

ल्द यानघधरेा तन कारिप्धत च मराभने। 

१९ परे तव विग््ामः ग्थिरः; स्टादिति कारणात् 

एतानि मर्न्यवाक्यानि वामद्य ज्ञापयाम्यदम्। 



६४ हित.पदेशः। [२९ अध्यायः 

२० मत्यवाक्छम्य सतव तया लां ज्ञाप्रयाग्यदम, 

यथा चत् प्ररकभ्वस्त दातु मत्या त्तरं समः। 

२१ एतेन्कार गनं लों ममृदे केवलं! 

ज्ञानेन च सुयुक्ता किं नालिखे वच उत्तमं । 

२२दग्द्रिवाद् दगिद्रस्यद्रये लव मनैव चोरय । 
उषदरता विचारेण नोपद्रव्या जना सया, 

२६ यते विचार यिव्यन्तं परभेप्रन त जना;। 

तानुपद्रवतः प्राणनपट। चनि स प्रभुः। 
२४ नहि कापिजनेः माद ् रियतां बन्धुता चया । 

कराघनेशच् जनै; माद्र न गन्तयं लया पथि) 

२५न चेत् तदा तदधं बं मतं स॑परिग्च्यसि। 

ए प्राणान् खकोयान् लम् उन््ये पातयिश्यमि । 
२९ दस दद् {त दम्तं तेऽध्रमणलद्मका श्रपि। 

म्ये तपा जनानां लं नैव कापि भवि्यमि। 

२७ यटि ते परिशाधायं सम्यानं नात्ति किञ्चन। 

तद्ा चन्न चतः श्रव्या चदौवा नेद्धते कथं। 

२८त्त् प १९१ ब्त चत् प्रमाणमदौयते। 

तदेव परिमाश लं कदापि नैव दूरय । 

२९ उद्यागनं निजे कायं लं प्रपश्यसि कञ्चन । 

नो चस्तान् न तिष्ठन् स स्यात! सालान् मरीश्टताम्॥ 

भनक 



४१ ध्यायः) शितेःपदटेशः। 

५३ चयादिशऽध्यायः। 

९ सदाधिपतिना भोक्रम् उपविष्य चमासने। 

तदग्रतः किमस्तौति लया सम्यग् विदिच्यताम। 

२ खादरम्भग्तिाकारौ यदि त्वं मानवो भवः। 

तदा खको यकण्टे इदि कन्तिका दीयते लया । 

९ तदीयमुत्तमं भव्य मा ग्धस्ं कदाचन। 

यतस्ततखाद्यव्सतरमि सभ्नान्तिजिनकानि टि। 

£ मद्चुतुं बद्धप्रित्तानि मातियन्नं समाचर । 

तथा खकौयया वुद्ा प्रटृत्ति वं परित्यज) 

५ मा घने प्रतिक त्र्ब तन्न तिष्टति किञ्चन। 

भाकमु्ीय नियाति पक्तवतकुररो यथा॥ 
६ कुदृषटोनां मनुघाणा न च्छ भुज्यतां लया । 

तया तस्यात्तम खाद्यं लालसं वे परित्यज, 

€ यतः ष मनसा यद्वद् भावयेत् तादृशास्ि मः। 

पिव भूच्छति वक्नि लां किन्तु नासि मनम् वयि। 
८ यम्तु ग्राससू्वया भुक्र स्तं वं परिवमिव्यमि। 

स्वक यमिष्टवाक्यस्यापचयश्चापि भाव्म । 

€ कदगेऽज्ञानकणस् कथा मा कथ्यतां लया। 

यत् स्वरोयप्रज्नाया वाचं तुच्छैकरिष्यति। 

१९० नःपरा्य श्रनस्तं मानवचिक पुरातन । 

पिटरीनम्च क्तेवश्च चया गेव प्रविश्चतां । 



९६६ दितेप्दशः। [२१९ शध्याचः। 

१९ यते मुकिप्रदक्तेषामेकं श्रासते महाबलो । 
स लदिपक्तस्तेषां सुविचारं करि्यति। 

१२ लदोयं मानमे यत् तदुपदेभे निघोयतां। 

शब्दग्रदे तदोये व॑ ज्ञानवाक्ये निषा 

१३ बालस्य शामन कन्त मा निवरत्तख कुः [चत् 
दण्डेन प्रते बाला न कदापि मरिखति। 

१४ दण्डमादाय तेनैव लया स प्रिताद्यनां। 

तथा श्वा तदोयाप्रून् परलाकाद विय ॥ 

१५ ₹ेमदौोचय सुत खान्ते वदौय ज्ञानितां गते। 

मामकीनं मने यत्तद् श्रानन्दं परिगच्छति । 
९६ यथा्थ॑वादिने ख्यातां तावकीनाधरौ चदा । 

श्राह्वादतामवाप्रोति मदीयं मानसं तद् । 
१० प्रभानि पापिलाकानां न देषु तव मानसं । 

किन्तु रुत्छं दिनं तिष्ठ परमेश्वरभीतितः। 

१७ श्रव्यमेव मन्तव्यं परकाले दि विद्यते । 
तेन बदीयप्रत्याश्रा नहि यथ। भक्ष्वति। 

१९ समाकएय मत्पुत्त ज्ञानवान् भव सव्वथा। 
लदीयं मानसश्चैव सत्पथं परिएीयतां। 

२० मन्ता भवन्ति ये लाका गोस्तनी रसपानतः। 

मासाशिनश्च ये जाकास्तषां सङ्गं परित्यज) 

११ यतो द्रिद्रतामेति मत्तः कुकिम्रिस्या । 



९६ अध्यायः ¦] हितेपरेएः। 

निद्रानलं नरं खण्डे वसनं परिधापयत्। 

२२ त्व्जन्सदाटतातस्य वचने लं निशामय । 

त्दीयजननी दद्रा मा तुच्छोकरिथततां चया । 

२६ क्रीणोटि सत्यतां किन्तु किक्रोणोरिन रतां क्रदित्। 
विद्यापदे शवद्धनाँ क्रयणं क्रियतां चचा । 

२९ धास्मिकस्य पिता यः म दर्षतां परिगच्छति! 

स श्रानन्दनवाप्राति यश्च॒ काविदजग्मद्ः। 

२५ तावकीनः {पिता नन्देत् वदोया जननी तथा । 

वद्रमघारिणे यासा सर्धदा परिनन्दतु। 

२९ दं मत्पुक्छ तव स्वान्त चया मह्यं प्रदोयतां । 

लाचनाभ्यां लदौोयाभ्यां मम वतं निरच््यतां। 

२७ भवेद् वाराङ्गना तुल्या पुष्वारिष्ा गभोरया । 

सदृश च्रकृथन स्वात् नारो यभिचाग्णी। 

२८ यथा दस्युस्तथल्द्ानं गापायन्तो सुतिष्टति। 
प्रवश्चकजनानां सा टन्दञ्च परवडंयत्। 

२८ केषां भवति सन्तापः केष वा मानसञ्वरः। 

केष भवद् विराधय केषां चिन्ता प्रजायते 

कषामकरारगोघ्रानेः कषां वा रक्रलाचने। 

३० तिष्ठन्त सुचिरं कालं यं द्राच्ारसमन्निधौ । 
ये चवं सुरां याम्ति तामेव नृणा भवेत्। 

१२ यद् द्राचारसा रक्रमते जम्बी भाजने चलेत्। 



१८ रितेाप्रदेगः, [२४ ध्यायः। 

तदानीं नेव तं द्रात्तारमं प्रति निरी : 
२ यतः स चरमे काल द॑च्यति लां भुजङ्गवत् 

कालोपिषधरस्वा ष सद॑च्यति तथा पुनः। 
३१ नयने तावकम द द्रच्यतः स्वैरिणणं स्तयं । 

चदीयं मानमञ्चेव दुष्टां वाचं वदिथति। 
२९ श्रथिमंथ शयानस्य पेति वा कूपकेपरि । 

शयानस्य मनस्य सदृ शस्वं भविष्यसि। 
१५ तैरहं ताडितः पोड लब्धवान्नेति वच्यषि। 

तैर प्रहतः सत्यं किन्तु तननि बुद्धवान् । 
कदादं जागरिष्यामि चष्टे मदिरा पनः॥ 

२४ च{71.घ्ाय.। 

प्रभं द्टमनुब्याणां नेव विदितां या । 
स्यातद्च ते जनेः साद्धं न त्या परिवार्यं । 

२ यत स्तेषां नृणां चित्तं प्रकल्यत उपद्रवम् । 
कथ्यते च कया तेषामधरः कशदायिनी। 

३ परि निर्य लेन विया सुनिकेतनं । 

तथा धिषणया तच्च शिरतामुपनीयते । 
९ ज्ञानेनेव तदोयानि कोष्टानि सकलानि च। 

उन्तभेशच महामूरैः पू्नते तानि वस्मिः। 

५ विपशिमानो यः ष जायते बलसंयुतः । 
पर करमपि भवति ज्ञानवान् नरः| 



२४ ्छध्यायः।) डि !पदरः। ९९. 

६ विविच्य बहधा बुद्धा क्रियतां मान्परायणं। 
मन्तणाभिः प्र्ताभि जेयः मेजायते यतः । 

७ विद्या लाकाद् यथाजालार् श्रतोप्ो्चतरा भवेत्। 

म विचारे न शक्राति वयादातुं वदनं निजम् 

८ येनेव दि मनुेण प्रक्रियेत कुकन्पना । 
क्मन्त्रौ ति प्रविख्याता भानवः म भविष्यति । 

€ श्रज्ञानस्य मनुव्यम्य कन्यनं कलनुषं भवेत्। 
या निन्दके मनष्यः स चुण्ते मकल जनः । 

१० विपदः ममये त चेत् जायमे ₹ोनमादसः। 

भविष्यति तदान्यीयान तात्रकोनः पराक्रमः । . 

१९ समर्पिता वधाथ ये चायन्तां ते नरा स्वया । 

भवन्ति य जना वध्या मानवा स्तान् समुद्धर । 

१२ न तद् वयं व्रिजानोमस्वमित्यं यदि भाषमे । 

तदा विचारयेर् योऽन्तः स किं तन्नि माद्यति । 
या र्ति तव प्राणान् म किं तद् वन्तूमचमः। 
स्ख्कम््फन्ं किं म नकेकाय प्रदास्यति। 

१३ पोते सधुनि दे पुच्न यथा मिष्टं प्वुध्यमे 
च॒पिते मधुचक्रं च यथा सुखाद् वृष्यम् । 

९४ दिद्याया बाधमाप्यापि तादु माद्यत या । 

श्रवश्यं पर कान न्नि नाशन वथा भरिष्यति 

९५ न गुप्रसिष्ट पापिष्ठ पं घर्णा रद् । 



७० शितेाप्देणः। (२४ श्वध्यायः। 

तरौयमा्रयन्चैव नैव ल॑ परिनाण्य। 

९१ यदृन्तिठत् पतिवापि मप्कुबः सुधाभ्मिक' ` 

किन्त पापिमनुध्ा यः स च्रापदि निसः ;। 

१९ वरदैरिणि विपदगरत्े न लया सम्पद्-^,म्। 

त्वि शूबलिते नेव मनमा तव नन्दताम्। 
१८ने पत् दृष्टा परेय स्तत् न सन्तुष्टो भविति । 

तथा तस्मान्निं कोपे स पराव्तयिद्यति। 

१९ दृष्ट! पातकिनं लाकं याकल न वा भवेः । 

दुराचारं नरं दृटा वं मारय ने कुह्। 

९० यते दस्य लाकस्य सङ्गलं न भिति । 
पापोयसा मनुाणं दोपा निन्नःगतामियात्। 

२१ द मतपुत्त परेभात् चं मपतेश्च भः कुर् । 

तथा चञ्चलपित्तानां सग न क्रियतां बया । 

९२ यत्तेषां मनुां पिना: संवरिषते। 
कथं घटिते नागरा वेत्त शक्रोति के नरः॥ 

९९ मानवा जनानयुकरा यै तेषां वा्यन्यमूनि हि । 
उपरोधा न कर्तव्यो िचारससय नरैः। 

२8 यो दुष्टं घामिकं वनि शपन्ते तं जनं जना; । 
तोयन्त च त लाक देभस्याः सकला नराः। 

२५ तद्भतेमन्ता नृं सदानन्दः प्रजायते । 

शरा्रो वाक् परमा तेषां मानवानां प्रजायते। 



४ अध्यायः।] ह्ितापरेशः। 

ई ये मनुष्या भवन्तोद यथायात्तरवादिनः। 

तेषां दशनवासांसि परि चम्बन्ति मानवाः । 

७ दोयं सकलं कार्ये वहिरेव विधोचताम। 
तिन् रेते रते पश्चार् एं निर्फीयतां तव । 

८श्रकारणं म सारौ स्या स्ठंरीयासन्नरवगासिमः। 

चदीयाधरयुम्भेन मा कार्षस्ं प्रतारण । 

< स मस्यति यथाकार्षौत् कुय तम्य्यरं तथा । 

तत्कर्॑सदृभे दास्ये फलमेवं न पोच्यताम्॥ 
° श्रलसस्य मनश्यस्य चेत्रेण गतवामहम्। 

श्रज्ञानस्यापि द्राक्ताया क्तवेण गतवानदइम्। 

९ पश्च तस्याखिं व्याप्तं टखिकपचकष्टवैः । 
तस्य पाषाएपरा रीर सन्वतो भद्रतां गतम। 

२ तन्निरोच्य मया किचित् वित्तेन सयविच्यत। 

उप्र मया प्रापि तदेव परि वीच च। 

२ किञ्चिन निद्राञ्च तन्राच्च विश्रमं कन्ुमेव च। 

त्या मद्धा चिते किञ्चित् खकोये तु करदये। 

8 श्रागमिव्यति दारिद्धं वदोयं पथिके यथा। 

उपस्थास्यति दैन्यञ्च सश्लितेव वरूथिनी ॥ 



७२. हितेप्रदशः। [२५ यध्यायः। 

२५ पञ्चुविंगेऽध्यायः। 
९ राजगणषु कथनं ८ कम्नरकथयनं नानाव्रिधकथनघ्च, 

९ यिह्धद्।देभम्य दिषूकियनामकराजस्य प्रजाः सुले- 

मना दिता पदश्रानेतान् संजग्रद्;। 

२ कथायां एरिमुप्रायां भवतौगरगोरवम्। 

किन्तु म्यग् विचारात् तद् श्वपते गरव भरेत्! 
१ विदायमा ययोच्ववे धरिया नोचता यथा । 

तथान्तः करणं राज्ञा बोधगम्वं न जाचते। 

¢ तं दुन्भणस्य मध्यम्धं मलं सव्वं वदिषकुर् । 
तेनेव निश्भलं पाच भविद्यति परिष्कृतः । 

५ दुन् दूरय सन्भौस्ते पते; सन्निकभतः। 
तेन सिंदाभनं घम्मात् सुग्विरं संभव्िति। , 

६ भपतेः समत स्वस्य सम्मान क्रियतां नदि । 
तया मुख्यमनुय्वस्य एद् न स्थौ वतां चया । 

७ श्रमस्मानं न भद्र ते शपतेः मग्डुखे भवेत्| 

म चेद् यदेर् ददागच्छ तदि तन्मङ्गलं तव।॥ 

< ष्ठाद् विवर्दितुं मेव गच्छ गच्छमि चत्तदा 
किं करिव्येमि ओप नं लज्जितः प्रतिवासिना। 

€ कुय्या विवादनिष्प्ति मदत: प्रतिवासिना 
गोपनीया कयां नेव कश्मैचित् लं प्रकाशय । 

९० प्रकारिता यता येन स लां जपयिष्टति। 



११ ध्यय: डितेःपदभः। = 

 श्रपकोत्तर्वदोया मा मैव नें प्रयाम्यति। 
१ रुप्यपाच मुवरणस्य फलं भवेति वादृण्म्। 

भाषितं याग्यक्रानेऽपि वचनं तादृ भत्। 

१२ यथा नामायभ्रषा च निम्येन स्वणम्रषक। 

तयाज्ञावत्तिकणग्दां ज्ञानतान् भतमनाकरः। 

१३ चिग्ास्यः प्रग्के दूतः स्यार गरौ हिमगर,तवन्। 

म व्वकोयप्रमः प्राणन कंरत्याण।यितान् यनः। 

१९९ या जना दानसुदिग्य मिष्यादपवचा वदत्। 

निरम्बुमघनोकगरा गन्धवरादापमय मः। 

११५ मुदोर्धमदनादव मम्मति भपतग्पि। 

कामना रम्नायामा भकग णक्राति कौकमं। 
१६ मधु एष्व चया पेचं यया परिमितं भन) 

ने चेदतो टप््वे वमन प्केरिव्यमि। 

१७ ममोपवामिनो गदं यान्धा पाद पुनः पुनः। 

त्व निवर््तयना चेलम विरक्रस्वाम् नो चिता। 

१८ समो एवामिनः माच्यम् श्रतथ्यं चन दोयतं। 

ममः स्यात् तीच्वाणेन गदाखङ्गापमस्च मः। 

१९ यादृगरे भप्रदम्तः स्यात् वच्नपादय यादृगः। 

दुःखकाले च विश्वामः प्रवश्चकनरे तथा ¦ 

२० दुःखिनः सन्निभ गान भरते वर्बरदमापम्ं । 

शिखग्ण्ा यवक्षार निरेपमदृ श्च तत् 



शिनापदटेषः) [२९ अध्यासः, 

रपु यंदि तुधान्तसे तर्हि तं ल प्रभोजय। 
था दि दषान्तः स्यात् तरि तं परिपायय । 

पेन लं मस्तकं तस्य ज्वलदग्निं निधास्यमि । 

नदोयश्च फलं तुभ्यं परमेशः प्रदास्यति, 

धथा पवन श्रीदोच्यः सन्धा द्रष्टं निवारयेत् 

जिङ्का ख चकनोकस्य क्राधमलपादयेत् तथा । 

कलदन्या स्तिया माद वामाद् उन्तमत्रेफ़नि 1 
गटदष्ष्टस्य कणप निवाभ वरमृच्यतं 

प्पिामात्त।य नाक्राद् यया स्वात् भोतलं जलं । 

दूरदेशात् ममायाता मुखाच्चा[पि भवेत् तथा । 

तथा स्याद् धरान्मिका काकः पतितः पापिम्बृसे। 

ययापिला जनसरावद्ाला{दतिननाकरः। 

, बद्धना मधुनः पान भद्रं भवति न। यथा। 

तथैव गर्वं न म्यात् म्नगौर वगदेषणं । 

< स्वकीयं सानमे येन सन्ब्धत न दम्यत! 

भित्तिीनन भभ्रेन पुरंणए स जनः ममः 

२६ षड़िनऽध्यायः। 

सेय कथ। १२ अनलमेप कथः १० कणदकन्मृ कथ) च। 

६ प्रोश्काले हिमं वदत् ठरिश्च शश्यकन्तन। 

तयेवाज्ञानलोकस्थ सम्मानं स्यादसम्भवे। 

२ भ्नाभ्यन पररोव चाड़ोना प्ची३ मासवस्सिका। 



(यः ।.| शिनेपदेगः। 

रणं समायाति नाभिभशापोपि मानवम्। 

भरा यया तुरङ्ाय खलिनं गर्भाय च। 

धा मढमनष्याणं प्रष्टा लगृडा भवेत्। 

मखतानृमारात् त्वै मृखं नेवेत्तरं वद् । 

दिति ल्घु तस्यैष सदृशः सम्भविष्यसि । 

नमृखान्मारात् वं मूख पर्युत्तरं वद । 
1 २ेत् म ज्ञानिनेमन्यो भविष्यति सखद शितिः। 

याजातमनब्येण वान्त यः प्रषयेन् नरः । 
। जन; सतिनान्नाति हिर्नत्ति च निजं पदं 

३ स्य चरणे! यद्वद् श्रतौव दुन्बेना भवत्। 

प्रज्ञस्य वदने तद्र उपदे शवचा भषेत्। 

तरीः प्रन्तेपणो यदत् (शिलानां मध्यता भवेत। 

नदद् बानिगनार्कषु भवत्, मम्मानमरपितं। 

यया मत्तमनुष्यस्य स्ते भवति कण्टकम् 

तया इितेःपदेणपि वैपेयवदने भवेत्। 

रुतत् सन्वजगद् येन प्रभुणा सष्टज पुरा । 

श्रज्ञाज्ञालङ्गकाभ्यां म ददाति कमलः फनं। 

कुक्कर निजवान्ताय यथेव परवन्त । 

श्रज्ञतायै तयाज्ञानं! मानुषः परि वन्तते । 

सखखद्श्या ज्ञानिःमन्या या जना दृग्छत त्वचा । 

तसमाज्जनाञ्जने मुदे प्रद्याप्राकरणो वर) 

<५ 



दितापर्ण्ः। [२६ व्यभ्यागः; 

शन्तमा मान्पा त्रे केशरो पथि विद्यते। 
मदहाबना ग्घरगन्द्र ख राजवन्द नि वन्तेते। 

कवाटं ₹ंमयन्त्ेण चथा मंप; ग वन्ति । 

तथालेसन र; स्वर्या शब्यायां परिवन्तते । 
श्रलमा मानुषो यः म निधाय भाजने करम्। 
पन निजसुख दादु क्रौणमेद स बध्यते । 
मन्द्रन््तणाविशिषटेभ्यः मध्रलाकभ्यएञ च । 

श्रलमा मानुषा यः म ज्ञानिनं मन्यते खयं ॥ 
पथि गच्छन् परा ये। विवाद्ऽभिरतो भवेत्! 

स कुरुर यवाधर्] मानुषस्य समे भवेत्। 
श्रङ्गारं श्ट्युकारच्च शरं या मानवः क्षेत । 

ममोपवामसिनं लाकं प्रताय्थं वक्रि यो नरः। 

, सम्प्रति क्रियते दयेतत् मया किमृत खेलनं। 
रतावुभे मनुदे( तु स्वातामृन्बत्तकापमे । 

° यथाप्भिरि न्धनाभावात् निन्।एले प्रगच्छति ¦ 

तयेव चकाभावाद् पिराघा नेव तिष्ठति । 
१ यथा ज्वनन्नम ङ्गः ग प्रत्यङ्ग राऽग्मयं ममित) 

उिराघद्ध तदद् विराघो सानो भवेत् | 

२ श्रत वस्वाद्तायु खल्तर्टं वचन भव, 

तथा मान {चिन्तना एविरन्यन्तरान्तरं \ 

३ दूष्टानर.करणा लाक स्तुतिकारोाऽधरस्तया। 



7यः 1] हितापदेशः। && 

स्य र्प्यपत्रेए मए्डितिस्य समे भ।त्। 

#याकारकथित्ते प्रविधाय प्रतारणां 

राभ्यां खकी याभ्यां कापखकचनं वदेत । 

्ानुग्रवाक्येपि नेव प्रत्याश्चतां त्या । 
0ऽन्तःकरणं तस्य प्रपणं चुष्यवम्हुभिः । 

नोया यस्य लाकस्य कापय्येन समाटता । 

शितो भवत्येव तस्य दाषः सभान्तर। 

[तं संखायते येन तष्य म नरः पतेत् । 

षाणा लाखते येन म तन्मे परिवत्तैत । 

जिख्राति सषा जिह्ा तमेव मर्ता यते 

घौ क्याद् विनाशस्य वदनं स्तवकारकम् ॥ 
२७ सप्र्ि्ाऽष्यायः। 

१ च्याव्ाक्षाघाक्राधयाः कथनं ५ मव्यप्रस्रः कथनं! विघ्रा- 

भावस्य कथनं ररे वकरण: कथनश्च। 

मारङ्ारकथा श्चा वया नेवाभिकच्यताम्। 

देकदिनमध्ये यद् भविष्यति न वेस्सि तत् 

[शस्यस त्वमन्येन किन्तु खवास्येन् न लया । 

दख्यायेथा स्वमन्येन किन्तु स्वान न चया । 

गर भवति पाषाणे गर्वो च सिकता भवन्। 

किन्त वाल्लिश्लाकस्य कापस्ताभ्यां गर् भदत् 

द्रन्ता जायते क्राधः कापः प्रलयकृट् भवन् । 



० हितापदेशः। [२० खध्यायः। 

किन्त कः शक्रुयात् स्यातुं याधिद्धुक्रघाऽन्तिके। 

५ गृप्न्नो वर्ं सा स्याद् भतंषना या प्रकाशिता। 
६ विश्वास्या जायते लके प्रहारे बन्धुना छतः । 

किन्त प्रतार णकारि चुम्वितश्चापि वैरिणा । 
° तोयते सुह यो मधुचक्रं स मानवः 

किन्तु तिक्रस्य मिष्टवं जिघल प्रति जायते । 
८ स्थाने यः परित्यज्य करोति भ्रमणं नरः। 

र नरी नोडतो साम्बद् विदङ्गमममे भवेत् । 
€ तैलं सुगन्धि धुपश्च सुगनिि म्हुणरिद् यश्च । 

मनसी मन्त्रणान् मिष्ट प्रम मिच्छ तादृ । 

९० म्ब्य तातस्य वा मित्रं न लया परिदोयताम्। 

द्ःखस्य ममे मेव खभनातु भवनं व्रजेः, 
यतो भ्रा विदूरम्यात् मिच्च मविधं वरम्॥ 

९९ ज्ञानवान् भव म पुच्त मानम मम नन्द । 

प्रतिक प्रश्च्दयामि तेनापभानदं जनं; 
१२ विपद् वच्य गुतः स्यात् परिणामप्रदग जनः । 

वैेवमान्षा गच्छन् दण्डे संपतिते भेत् 
१२ परस्य प्रतिगर यः स्यात् मग्टदाण तदं परएकम् | 

विदेशिनि णस्या ग्टहाण तस्य बन्धकम्। 
५९ प्रगे प्रभाषते प्रोचे बनधु प्रति य श्रागिषं। 

शापन तदय तद् उचनं गर यव्ये 



२७ अध्यायः |] हितापर् शः । 9€ 

११५ किन् वले मदारृश्चा तयपाते यथा भवर । 
तथा भवति नारौ च मदा कलदकारिणी । 

१६ यस्तां गोपायितुं शक्र: स दक्तिणकरग्ितं 

तेलं सुगस्षि वायुश्च भवेद् गोपायितुं ्मः। 
१७ ले दवा ले दं मतेज्कं प्रकरोति यया तया । 

नर; खमिच्रवक्तन्च मतजस्कं कराति टि । 

१८ गक्तवयु दभ्बरं ठत यः स तत्फनलमद्रते । 
खमस्वामो ष्यते यन प्राप्नाति स जना यशः | 

१९ प्रतिविम्बं यथा ताये खवक्तसदृ शं भवत् 

तथान्तःकरणं चैकं श्रन्यान्तःकरणोपमम्। 

२० यथा न जायते दरि; श्षशानपगनाकया; | 

तया नयनयोम्त॒मि मानुषस्य न जायत । 

२९ यथा मृषा च दुं दमन्ती च सुकं । 
मानधापि प्रणमान्च तथेव सुपगोत्तत । 

रर गाधुमेन मदाज्ञं चेत् वूर्णोकव्ददृखन। 
तथापि मूर्खता तस्य कदापि नापमच्छति॥ 

न्र् खकोयमेषयुयस्य तचत मृज्ञायतां चया | 

निधोयतां निजखान्तं तवया निजरपप्र्र। 

२४ यतो हि द्रविणे नैव विरकालं मुतिष्टति। 
न तिष्ठति किरीरञ्च परषात् पुहषान्तरं । 

२५ द्या तिष्यते हणं तेन द्र च्छते च नवं टण। 



(म डितेपदेगः। [१८ श्ष्यायः। 

गरहोथति दलं मवै पर्मनापरिमिम्यितं। + 
२६ मेषवत्छा भविष्यन्ति वदोयवस्तकारणं । 

लदौयकतेचमृल्या् कागरव भविति । 

२० त्वदौयपरिवाराणणं युवतोनां तवापि च । 

भाजनाय प्रदास्यन्ति ङाग्यतस्ते बहलं पयः ॥ 

२८ श्रष्टाविंशोऽध्यायः। 

१ धमाधरममये नेानेपदेशकथनं । 

१ म ताडितापिकेनापि पापौ लाक: परलायते। 

किन्त् तिष्टन्ति निर्भौ ताः सिंदवद् धाभ्बिका नराः| 

९ प्रजानां दोषतो नित्यं राजा भवति नूतनः । 
किन्तु बुद्धिमता रज्य ज्ञानिना च स्थिरं भवेः 

द उपद्रवति या निःखे मानुषो दुविधं नर। 
स सब्वशस्यषंनंष्रा सना विपयसा समः । 

¢ व्यवम्ध। नहविलाकेन पापो लाक: प्रभस्यते | 

पालयन्ति वस्था ये तेत्तेः साड विरुध्यते । 

५ नहि न्यायं विजानन्ति ते ये कलुषिणे नराः 
परेशान्वेष्णि यतु ते विजानन्ति मर्व्वशः। 

९ सरला मानवो यः स द्विधापि वरो भकेत्। 
विमागैगामिलाकस्त॒ बह्धवित्तापिनो वरः। 

ॐ व्यवस्था मान्यते येन सरव ज्ञानवान् सुतः। 

योाऽपव्ययक्तो मिते करोति षां एतु: । 



१८ अध्यायः] हितापदेशः। स्र 

८ अरन्यायतश्च.काषोद्यार् यो अनो बद्धंयेद् धनम्। 
म तत् मंचिनृयान् नि;खे कारूष्यकारिणः प्रति 

€ शरास्तमंश्रवषणात् कता निवन्तंयति या जनः। 

। प्राथ्नापितदौयाया मा मरदत्तनास्यद। 

९० या नयेत् कुपथं माध म खाते पतेन् नरः । 
। चिन्तया मानवः माधगिङूान् म उत्तम। 

९६ ज्ञानवान् जायति नाकः मन्द्रा निजदृष्टििः। 
किन्त धोमान् दर्द्रयःमतं नाकं परीचते। 

१२ भवद् गोरवमल्यन्तम श्रानन्दे मति धम्िणाम्। 

: पापिनामननतौ मत्यां गुप्रानिष्टन्ति मानवाः । 

९३ गापायति सखपापयः म न जिन्द्ति मङ्नं। 

। जन्तु सवीरत्य तज्जद्याद् यः स कार्वमाप्रयात्। 
| ९४ घन्यः मरव लेकेषु मनवद्। मेबिभेति यः। 

कारं यो मनः कुववात्श्रापदं म प्रगच्छति। 

११५ मंगजेन् करो यद्वद् दग्र खक्तश्च यादृशः । 
तथा मधति दुरत्तः शान्वापि दुर्ध प्रति। 

१६ मातोोपद्रउे कुच्यद् यानु बालि भनन् । 

किन्तु नेमा यः स्वाद् दीधायुदटंम चिन्दति। 

१७ शरणं निहन्तु या सनृष्या व्याकुलो गवत् 

शरे चरणभोत्या म खातं प्रति पनायत । 

१८ खजृमागर य गच्छ त् म नर{ रविता भवत। 



न दितापदणःः (२८ द्धाःयः, 

किन्त्वकश््मात् पतत् म्यः म वो विपा भत्] 

१९ स्वभरमिः ष्ठते येन स भोज्ये वह रिन्दलि। 

 श्रलमानुगते लका यः स देन्यमवाश्नुयात्। 

२० विश्वास्या मानवः प्राज्यमागिषं ममवराण्त्। 

प्रप्र घनो भवाश्यैति वदन न दाषवम्तितः। 

२१ विचारे पक्ठपातं न कन्त मुचितं भवेत्| 

यताना एषम" मदादोपं विश्यति। 

२२ दभ्या भवितुमुद् यागो कुदृष्टिः षरं भेत् 

किन्त दैन्ये तमागच्छत् न तत् तैन विरिच्यते । 

२२ जिह्ृया स्दुतिञाराद् स मरेमनाकारिमानवः। 
श्रनुयदं परं पसात् मरव समवाघ्रुयात्। 

२8 चार यिखा धनं पचा य दत्य परिभाषते। 

कल॑ पिद्यये नाम भिरं नाश्कारिणः। 

२५ श्रमिमानिमनध्पग विरोधः परिजन्यते। 
मरवाप्यायते लाके विश्वेद् यः परेश्र्। 

२६ विरद या निने स्खन्ते यथाजातः स मानुषः | 
किन्तु रत्तांम श्रादरोति या भिक्िप्रवतते। 

२७ दद।ति या दरिद्राय दारिद्यं तम्यना भवत् 

स श्राप लभत नते या लिमोललतति तान प्रति। 

२८ पापिनामुन्रते सत्यां गुपाकिषटन्ति मारषाः 
किन्तु तषु नष्टेषु बद्धन्ते घाभिंका जनाः ॥ 



२९ श्ष्यायः,] हिनैष्टेः। स्व् 

२९ ऊनर्िशाऽध्यायः। 

१ श्रमहर भतरमिता याना भवेत् सेनतकन्धरः। 

म उच्छितरौ भरत् तस्य प्रतीकारो न वियने। 

२ श्रानन्दा जायते नाज परोन्नते माधमाने। 

सन्त् दृषटाधिर्व्य 2ि भवन्ति दुःखिता जनाः। 
श विद्यायामन्न्को यः म पितुनंन्दकेा भवन्) 

किन्त् य: पानयद वेशः घनान्यपव्ययत् मः। 

४ करति सुम्यिरं रज्य मुिचारण भ्रपतिः। 

जिन्तक्रात्तं यश्रादत्तेम राज्यं एिवन्तयेत्। 

५ या मानवः परिष्राति म्बममोपनिवामिनम। 
तदोयपाद्बन्धाय जाल मत्रमलाति मः। 

€ दृटः स्वको यद ए टता भवति मानैः 

किन्त यो धारक नाकः म मानन्दः मुगायति। 
७ धाम्िका दोनलाकानां विचार प्रकशाति रि, 

किन्तु पाणे न तद् वद्धं निधत्ते तत्र मानम । 

नगरे निन्दके सलौकं ज्पीन्यत दव्ययादनः। 

किन्त ज्ञानविशे ततीऽमप। निवा) 

€ जानान १य् टाग्दामपि पिचाणिति। 

कापा भवतु दास्यै वा तेन णन्तिनं जायत। 

९. खतीयन्ते नरं साधु मानृषा वधकारिणः । 

किन्नु ततुप्राणरलञायै चेष्टते सरलो जनः। 



8 इितापद्गः। 

१९ सव्वं मनोगतं मृढः प्रकाशयति तक्षणात् ¦ 
किन्त ज्ञान वििषटस्तत् किवन्कालं प्रगोपयत्। 

१२ श्रत्यग्राद्िणा येच वन्ति भमिप्रालकाः । 

पापनिष्ठाः प्रजायन्ते तदोय।; सब्य॑तेउकाः । 
१६ निःखोपद्र ठि माक्ात् पकुच्।ते परच्यरं। 

परभ दयोरिव से।चनानि प्रदौपवत्। 

२९ सुविचार दरिद्रस्य कियते येन शश्टता। 
चिरकालं सुम्यायि तस्य भिंहामनं भवेत्| 

९५ दण्डश्च भ्तमना सभो ज्ञानं जनयता नु ¦ 
किन्लणामितसन्तानेा मातु लाकर भर्वत्। 

१६ पार्{पत्ताके गते वरटि बद्रदेाषा भवन्ति हि। 

किन्ते तेषाम; पति। घा्िरेव दृष्ठ! 
१७ च॑ स्रकीयाय पुन्नाय भन्ति मप्रद दामि चेत्। 

तदामते परां शन्ति मनेनन्दश्च दास्यति, 
१८ मत्य शां परित्य् मनुध्ा द्षटतामिचात्। 

किन्तु मस्यान्नरेा ध्य यम्य चः प्रपालयेत् 

१८ वचाभिरव ख्यम्य दमनं नदि जायते। 
यतः स परिवृद्धापि न दद्।ति तदुत्तरं । 

९" प्रपश्यमि वचभि स्तं मन्ध्यं किं इठात्कतं 
विद्यतेऽधिकप्रत्याशा तेपि मूढमानुषे। 

२९ श्रावाच्याद् येन मत्येन यः सुप्रतिपन्छयते ! 

[२९ शध्यायः। 



11 श्राय. ; | दिमापदंशः। = 

रषे मर्व तं दामं ममं पुच्चे" बुध्यते । 

र य: कापना मनयः म विराधजनके। भवेत् । 

कराधनो मानुपा यस्तु म भतेत् बह्धपापकृत्। 

र श्रहड्ारा मनुच्यस्य तम्रवाधा निपतत । 
किन्तु नम्रमना लोका नाके मद्रानमाप़यात्। 

£ चारितांगशयरदहा लाके निजप्राणान् खतीघन । 
ररणाति शापथं वाक्ये किन्त म न प्रकाशयेत् | 

। भय नरात् समुद् भूतम् उन्म्राय पानयन् नग । 

किन्त् स्यात् साऽकिति मल्ये। विश्रसद् यः ५२ शवर । 
{ प्रा्येते बह्म नाके लोकशाम्तुरनगरदः 

किन्त लोकपिचारः स्यात् केवन्ात् परमेश्गान्। 

9 धार्मिकस्य मन्ब्यस्छ पापो न्द् न॑नाम्प्ट । 

तथा दुषटमनव्याणम् ्रत्तनोय खजुजेनः ॥ 

३० तिंगरत्तमाश्यायः। 

१ शखागरेः षथ्यकथनं ऽ तस्य प्राथनं १६० नानापदग्नध; 

चाके: पच्च श्रागुर् दधौोयेलम् उकलश्च यदाक्य 

मुक्रवान यदुपदिष्टवां तद् ३तत्। 

, मटर मरव्वलोकभ्यो धी मं नास्ति मनव्यवत्। 
न चाभ्यस्ता मया विद्या धम्मज्ञान न वध्यत 

। का जनः स्वर्ममारोडत् के वाव्ढरवास्ततः । 

मुष्टिना केन लोकेन संग्टहोतः प्रभ्धनः। 



॥ हिताष्देशः। [२० श्यध्यायः 

8 वस्त्रेण मानवः को वा जलरार्भिं निबद्धवान्। 

एरिया: सकर्लां शमां का नरो वा न्यरूपयत् 

तदोयं नामधेयं कि किं ततपुचचस्य नाम च। 
यदि च परिजानासि तहिं मे कथ्यतां लया । 

५ सव्वाएं खर वाक्यानि नि््मैलानि भवन्ति टि। 

सं विश्मन्ति ये तेषु तानि तत॒फलकादूव। 
६ तस्य वाक्यैः षद वं नाऽन्यत् किञ्चित् मम्पयोजय । 

ना चट् भतेसयिता ल स ्षावाग् भवितासि च। 
७ रहं वरदयं तरन्तः प्राथये ह परेश्वर। 

यावन््र जोवनं तावत् तद् दतु खौकुरूष्व च। 
८ श्लो कले श्टषावाक्छे मन्नस्तवं सु विदूरय । 

च्रदत्वा दैन्यविन्ने मां याग्यभोव्येन भाजय । 

€ नो चत् ठरो वदिव्यामि के भवेत् परमेश्वरः । 

निःखो वा चोरयिथ्यामि वच्छे नामेश्वरं मधा ॥ 

१० प्रभारग्रे न शल्यस्य निष्वाद्ं व समाचरः। 

नो चेत् ले तेन सेश्प् श्रागेोयुक्ता भवि्यसि। 
९९१ श्रपते {पितरं सोयं वरूएभ मातु न नायते। 

रताद भो पि षन्ताने विद्यते एथिवोतले , 
१२ स्वोयान् मलाद् अ्रनिनिक्रः खदृष्या निम्मलो भत् 

रुतादृशेपि सन्ताने विद्यते धरणे तले । 

१३ दृ कपद्छणो च दृष्टि प्रोचीकत्य सुतिष्टति। 



२० श्यष्यायः,] हितापदेशः। ८७ 

रुतादूगापि मन्तानो विद्यत चौ णिमण्डले। 

,४ विद्यन्ते ये दरिद्रास्तान् एंयथां परिभविहुम। 
नरेषु सन्ति ये दनास्तान् जनानपि भकितुम्। 
तेषां दन्ताः दन्दन्ताञ्चामिकन्तंरिकाममा | 

रतादु शाञ्च मन्ताना विद्यन्ते प्रयवोतले 

५ द कन्ये प्रतिविद्येते जलमध्ये जलोकमः। 

ददि देरोति वाक्छंते प्रभाषते दिवानिभर। 
चिवस्ढनि न टयन्ति चाग च कदा चन। 

भ्र यिष्टमभवद्ेति वाक्यं जातु वदन्ति ना। 

६ बन्ध्यागकर; सणानच्च प्रयो दयति नो जनैः। 

परभ्ूतमिति वाच्च ना वोतिरोचः प्रकाशयेत्। 

ऽ स्कौ यजनकेा यन नेतरेण परि दस्यते । 

सखीयमातु निंदशं यत् चचुस्तु्ीकराति च। 
काकैरपत्यकायां तद् भ्रुवं ममवकच्यैत । 
उतङ्रो शाख्यविदङ्गस्याभर भैकिष्यते च तत्। 

< चितयं मम बाधस्यागम्यं समभिजायते। 

तथा चतुष्टयञ्चादं नहि शक्रामि वेदितुं। 

९ उतुक्ोशगमनं नाके प्रदाकोः पर्वतं गतिः| 

पोतस्य गमनं चिश्चा पंसञच युवतौ गति; । 
» तस्याश्च गमनं तद्द् या योषा यभिषारिपौ । 
भुक्ता सं्टज्य वक्क सा रतऽघं न छतं मया । 



प्ट हिते।पदेभः) (२० ्वध्ययः: 

२१ वस्ुरयात ममुदिग्मं जायते क्तो णिमण्डलं । 
नदि चारि म॑वोदुं चमति चीणिमण्डलं। 

२२ श्रथाट् येन प्रभृतं वै क्रियते दासमेव तम । 
या भच्येः पण्दितः स्यात् तञ्चापि बालिशं जनम्। 

२३या हि व्यूढा भवेन्नारी ताञ्च यायन्तेनाचिता। 

ग्वग्दा मिनोधनानां चा{धिपत्यं कुर्ते चतां! 

२४ {विति उस्तरनि चला सतदिष्ानि भवन्ति च' 

किन्तु तान्येव चत्वारि ज्ञानर्वान्ति भर्वान्ति उ ¦ 
२५ श्र्यता याच विद्यन्ते शकिदीना; पिपीलिकाः । 

ताञ्च संचिनयु भंच्छं गो्मकाल उपम्िते। 
२६ रपि स्तन्यवला ये स्युः शाफने जन्तवः कित । 

ते मन्वे प्रनिनिग्पान्ति खद्यान् पाषाणपन्यैत। 

२७ श्नभानान्तु सम्यषां भूपति नंदि विद्यते । 

तयापि त प्रगर्छन्ति सुसनेव वयन, 

२८ मघषन्नौ दप्तपादभ्यां भित्तिं एवा भगरच्छति । 

राज्ञ गरटालिकाया्च निवासं कुर्ते स्वये । 

२८ श्रपरं चितं वस्तु शेभनं प्रति गच्छति ¦ 

तया चतुषटयन्चापि सुन्दरं परिगच्छति । 
३० कस्यापि वदनं दृषा घोटते न कदाचन । 

रतादृभा स्डगन््रो सि बलान् सव्व॑जन्तुषु 

२५ तया रणय श्डागेा पतिश्च बह्प्रजः । 



ध्यायः |] हितावरेणः | स 

प्यज्ञानस्य कम्माणि कृतानि गन्वैतस्या । 

{न्ता वा छता कावित् तदास्ये सकर रिप । 
पतो दुग्धं समारोडात् नवनोतं यथा भवेत्। 
पभा भपो इन्। दापि वदिग॑च्छति गेणएतं । 

7 घस्याले चनादेव विरोधो जायते तथा ॥ 

३९ रकर्थिंशाऽध्यायः । 
\ लिसूयराजस्य मातुरुपदंशकथनं < उत्तमस्नौवफनश्च, 

लिमूयेन्राजस्य माता तं यदुपादिभत् तस्व कथा ¦ 

किं वदिष्यामि इ पृच्न किं वच्छे गभ॑सम्भव | 
किमदं ते वदिष्यामि दे वरप्राप्त म सुत॥ 

लिमूयेल् नोचिता राजा स्याट् द्रात्तारमसक्तता 
नचासकतिः सुरापाने भूपानामुचिता भवेत्! 

ते तां पोला खवस्ायाः समुपे्यन्ति विदछति। 
अन्यायं ते करिग्यन्ति मव्वंदु;खिजनान् प्रति। 

म्टतकल्यमनुग्याय मदिगा दौयता वया । 

तिक्रमानस्साकाय देये द्रा ्तारमस्वया । 

तं पीत्वा स नर: खोयं दौनलं परि विस्मरेत् । 

सखो यद्ःखं पुनस्तम्य मानसं नदि संस्मरत 
मृकस्या्ं स्वकीयं चं व्यादे दि वदनं स्वयं । 
व्यादेटि च निजं वक्रं दीनलोकपिचारणे। 

वादाय वदनं शलोयं धम्म॑तस्तवं विचारय । 



हिसेापदेभः। [ श१. च चैः. 

दगिद्रान् दुःखिलाक
ांश्च धम्मतस्त वि

चारय॥ 0 

, या मतो जायते नारौ कर्त प्राप्रं तमो भवेत् 

पद्मगागमलेश् पि तन्भूल्यमधिकं भवेत् । 

° ततृपति मनसा साद्ध तस्यामेव सु.वि्मेत्। 

तस्या स्तिया म विद्यत लाभाभावः कदाचन , 

९ यावन्नो प्रभ पत्युः मा करोति दिने दिन। 
श्रमक्न्लं स्वकोयस्य खामिनो नाचरे सा । 

२मानारी निजकाय्ासि खेच्छया प्रकगेति दि, 
श्रज्िच्छति च मैवोणणीम् श्रतमोञ्च गवेषयत् । 

३ यथा बाण्ज्धिपोतिन दूरादानोयते घनं । 
तथैव स्लोयखाद्यानि दूरादानयते दि सा। 

४ राजिशरेषे ममृत्थाय खाद्य परिजनाय सा 

निरूपितानि कस्माणि खदासोभ्या ददाति च । 

५ सेजाणि सुविक्क्रि च तानिक्रौणति च खयं। 

फलेन निजदस्तस्य द्रालाकेचश्च रोपयेत् । 

.{ कटिदेशं निबघ्नाति खकीयेन बलेन सा । 
बलवम्तो भुजै सरीये सा योषित् प्रकरोति च। 

७ बाएि्यस्य खकोयस्य परि्भुकरे फलानि सा ! 
खणदायां म तस्याश्च दीपो निम्बणखताभिवात्। 

४८ काय्याणि खोयदस्तेन तक्षना विदधाति षा । 

पञ्चश्च प्रतिगरहाति स्छकीयेम करेण सा । 
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२ 
ति {गेपकछत्छे वस्ने, परध \ 

धा निर्मीयते सखायं विविचाच्चछादनांश्रुकं । 

करलं रक्रवणेश्च वत्तं परिदधाति खा , 

सखवकोयदे शसस्थाश्च प्राचोनः ये ९ ससद. .\ 

ते सर्वव परिचिन्वन्ति सभायां ततपतिं सदा । 

विक्रोणाति च वस्तं खाऽतमोतन्तुविनिम्मितं। 

विक्रौष्णोते बणिगभ्यश्च निम्भीय करिबन्धन । 

 मभ्भानश्च बले तस्या वस्वरूपं प्रजायते 1 

कुरूते सा महानन्द भविष्यतसमयानधि । 

। व्यादाय वदनं सखीयं ज्ञानवाक्यानि वक्ति सा, 

श्रनग्रव्यवम्या च तज्जिह्धायेऽवतिष्ठति । 

‹ सवकोयपरिवाराणणम् आचारान् विविनक्ति सा । 

श्रालस्यजातखाद्यानि सा कदापि न खादति । 

७ ततमन्तानाः समुत्थाय तां सुधन्यां वदन्ति च \ 

तस्या; पतिश्च तामित्थं सब्बेदा सुप्रशंसति । 

< कुव्धन्ति कन्यका बद्यो भद्रकर्णि यद्यपि । 

तथापि सर्व्वनारौणां मध्ये लं अेयसो परा । 

< लावण्यं वञ्चनोत्पादि सेन्दय्यञचानृतं भवेन् । 

च, ऋ 



श्ितेःपदेः। ६१ शापः 

(न भोला पपाद वा तेपा भविति । नि ४ 
स्थाय प्रप्र प्या; कर्त फल । 

विदरम्य सप्रजः त्रय तस्या ्रासयताम् 

सिते पदातय समप्रः। 

गषव + १ विनः आकि 







५४ 


